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ال ذّل أعـــظــم مــن الــطــمـع العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب يكشف جمريات جلسة الربملان »الرسية« بشأن اخلروقات األمنية
جلنة اعامر نينوى تعلـن الشـروع بإعــادة اعمــار اقــدم كنـائس املوصــل
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، أم�س 
الثالثاء، أن رسالته التي يحملها خالل مشاركته 
يف أعمال الجمعية العمومية لألمم املتحدة تش�دد 
عىل أن العراق ليس لديه نية لالنجرار إىل رصاعات 
إقليمي�ة، وينوي حماية مصالح�ه الخاصة ولن 
يس�مح لنفس�ه ب�أن يت�م اس�تخدامه كقاعدة 

ملهاجمة جريانه أو كساحة معركة لوكالئهم.
ولف�ت رئي�س الجمهوري�ة، يف مقال ل�ه نرشته 
»م�ن  أن  إىل  صحيف�ة وول س�ريت جورن�ال، 
مصلحتنا أن نعمل كقوة لتحقيق االستقرار وان 
نوظف موقفنا االس�راتيجي الرئييس وعالقاتنا 
الجي�دة م�ع جريانن�ا للقض�اء ع�ىل التطرف«، 
موضحاً أن العراق يس�عى إىل أن يكون تلك القوة 
القادرة عىل تحقيق االس�تقرار، وجرساً للتكامل 

االقتصادي يف الرشق األوسط.
وق�ال صال�ح أن »بغ�داد تن�وي دع�وة جريانها 
لالجتم�اع فيها إلج�راء محادثات تب�دأ برضورة 
دعم اس�تقرار العراق وتجديد اقتصاده، والعمل 
بج�د لتحدي�د مجاالت العم�ل التعاون�ي العاجل 
ورس�م خارط�ة طري�ق لتحال�ف إقليم�ي أكثر 

تماسكاً«.
وأض�اف الرئي�س أن »الهجم�ات األخ�رية الت�ي 
الس�عودية  يف  النفطي�ة  املنش�آت  ع�ىل  ش�نت 
وكذل�ك النزاع�ات املروعة يف اليمن وس�وريا هي 
مصدر قلق للرشق األوس�ط ولبقي�ة دول العالم 
وليس هناك بل�د بإمكان�ه إدراك ويالت الحروب 
والعقوب�ات والعن�ف واالقتت�ال الداخيل بش�كل 

أفضل من العراق«.

 التفاصيل ص2

العراق يعتزم عقد اجتامع لـ »فرقاء املنطقة« يف بغداد
رئيس اجلمهورية التقى قادة أملانيا وفرنسا وبريطانيا يف نيويورك.. وشدد على حتقيق »استقرار املنطقة« والقضاء على التطرف

رئيس جملس الوزراء 
جيري اليوم زيارة اىل اململكة 

العربية السعودية 
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جملس الوزراء يقرر
 املوافقة علـى تأليــف اللجنة 

العليا لبناء املدارس

الربملان ينهي قراءة 
)4( قوانني ويصوت عىل تشكيل جلنة 

ويرفع جلسته اىل اخلميس

البنك املركزي يعلن عن تعديالت 
يف ضوابط الترصيح عن األموال اخلارجة 

والداخلة إىل العراق
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البزوين: مقر نقابة الفنانني ارث
 للبرصة كونه قدم الكثري من االعامل 

عىل خشبة مرسحه

وزير الكهرباء
 يـصـدر بـيـانـًا تفصيليًا بشـأن 

زيارة الصني

الزراعة ختاطب الفاسدين واملنتفعني: 
ندعوهم للعمل عىل محاية املنتج املحيل بدالً 

من محاية مصاحلهم

       بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت يف مدين�ة نيويورك األمريكي�ة، أمس الثالث�اء، أعمال 
اجتماع�ات الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة يف دورته�ا ال�74، 
بحض�ور العدي�د من ق�ادة الدول ورؤس�اء الحكوم�ات وكبار 
املسؤولني من الدول األعضاء يف املنظمة الدولية. واستهل األمني 
الع�ام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش كلمات قادة العالم أمام 
الجمعي�ة العامة، وتناولت كلمته معظم القضايا عىل مس�توى 
العال�م، بدءا من األزم�ة يف الخليج العربي ومل�ف إيران النووي 
والقضية الفلسطينية والسورية، وغريها من القضايا الدولية. 
وحّذر غوترييش من احتمال نشوب نزاع مسلح يف الخليج العربي، 
وقال إن أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إىل مواجهة كبرية، 
داعي�ا قادة العالم إىل القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل 
العق�ل وضبط النفس. وأكد األم�ني العام أن الهجوم األخري عىل 

منشآت النفط السعودية غري مقبول عىل اإلطالق، لكنه حّذر يف 
الوقت نفس�ه من تداعيات مواجهة نزاع مسلح ال يمكن للعالم 
أن يتحمل عواقبه. وأض�اف أنه تم التوصل إىل اتفاق مع جميع 
األطراف املعنية من أجل إنش�اء لجنة دس�تورية ذات مصداقية 
ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية. كما حذر 
غوتريي�ش يف كلمته أمام ق�ادة العالم بالجمعي�ة العامة لألمم 
املتحدة من سلس�لة م�ن اإلجراءات األحادية التي تهدد بنس�ف 
»حل الدولتني« بني إرسائيل وفلسطني. وفيما يتعلق بملف إيران 
النووي، عرب غوتريي�ش عن أمله باملحافظة عىل التقدم يف الحد 
من انتش�ار الس�الح النووي ال�ذي أحرزه االتف�اق النووي مع 
طهران. كما عرب عن خشيته من حصول تصدع عظيم يف العالم 
حيث يخل�ق الكيان�ان االقتصاديان الكبريان الص�ني والواليات 
املتحدة عاملني منفصلني ومتنافسني لكل منهما عملته وقوانينه 

املالية والتجارية الخاصة.

               د. صابر العيساوي

                 الحلقة الثالثة 
ُيعدُّ مرشوع ماء الرصاف�ة، الذي ُوِضعْت 
خطط انج�ازه يف ثمانينات القرن املايض 
،أحد أهم مشاريع البنى التحتية يف مدينة 
بغداد، إذا ما ل�م يكن أهمها عىل االطالق، 
وذل�ك مل�ا له م�ن صل�ة بصح�ة املواطن 
البغ�دادي وبيئت�ه. وأس�تطيع أن أق�ول، 
بثقة، انه من أكرب مشاريع املاء يف العراق 
واملنطقة لقدرته ع�ىل توفري املاء الصالح 
للرشب، وبمستوى عال من الجودة، ألكثر 
من خمس�ة ماليني مواط�ن اذا قدر له ان 
ينج�ز بمرحلتي�ه األوىل والثانية، وبطاقة 
كلي�ة تصل ملليوني مر مكعب يومياً. وقد 

وضعت امانة بغداد خطة طموحة لتنفيذ 
املرحلة األوىل من املرشوع بطاقة ) 910 ( 
آالف مر مكعب يف اليوم، بدءاً باعداد وثائق 
املرشوع، وص�والً إلحالت�ه إىل ائتالف من 
ثالث رشكات برئاس�ة رشكة ديكريمونت 
Degremont الفرنس�ية ورشكتي املربوك 
والعص�ام العراقيتني بمبل�غ 930 مليون 
دوالر )م�ا يعادل الف ومئة وواحد ثالثون 
مليار دينار يف حينه( وبمدة انجاز تقرب 
من ثالث س�نوات، وبآلية تس�ليم املفتاح 
)تصمي�م وتجهي�ز وتنفي�ذ(. اس�تعانت 
االمانة بفريقني لتقييم عروض الرشكات: 
فريق م�ن امانة بغداد وفري�ق آخر يمثل 
االستشاري األجنبي. وقد عكف الفريقان 
املتخصصان عىل دراسة العروض، وعمل 

كل فريق بمعزل عن اآلخر، وكانت توصية 
الفريقني بشأن االحالة متطابقة.

ع  وح�ني أوىص الفريقان باإلحال�ة لم أُوقِّ
العق�د، بل أرس�لت التوصي�ات واألوليات 
كافة إىل أرب�ع جهات، وهي لجنة النزاهة 
الربملاني�ة، وهيأة النزاهة، وديوان الرقابة 
املالية، ودائرة العقود يف وزارة التخطيط، 
واس�تمهلت هذه الجهات اسبوعني إلبداء 
مالحظاتها عىل اإلحالة قبل توقيع العقد، 
وقد قمنا بهذا اإلج�راء إلدراكنا بأن هناك 
من يربص بأمانة بغداد وأدائها، ويخطط 
للصي�د بامل�اء العك�ر، ويس�عى جاه�داً 

لتسقيط عملها وتشويه سمعتها.

التفاصيل ص2

مرشوع ماء الرصافة الكبري... قصة نجاح ختامها غصة فساد!
تساؤالت ضاغطة وإجابات شافية!
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مييس: أفتقد اإليقاع.. 
والعـب برشلـونـة مـثـيـر

 لـإلعـجـاب

ص3االعامر واإلسكان: صيانة »طرق املوت« ضمن موازنة 2020

توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة صينية لتأهيل وتطوير مطار النارصية الدويل
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وزير الداخلية يوجه بعدم استثناء أي شخص من ضوابط القبول بكلية الرشطة واملعهد العايل
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه وزير الداخلية ياس�ن اليارسي، أمس الثالثاء، بعدم اس�تثناء أي ش�خص من القبول يف 
دورات كلي�ة الرشطة واملعهد العايل ومعه�د إعداد املفوضن.  واضافت وزارة الداخلية يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »ذلك جاء خالل االجتماع الذي ترأسه بحضور وكيل 
الوزارة لشؤون الرشطة اللواء عماد الدليمي وعميد كلية الرشطة ومدير املعهد العايل للتطوير 
االمن�ي واالداري ومدي�ر معهد اع�داد مفويض الرشطة ومدي�ر مديري�ة إدارة التطوع ومدير 
املديري�ة العامة إلدارة املوارد البرشي�ة ومدير ادارة الضباط يف مقر ال�وزارة«. ونقلت الوزارة 
تأكيد اليارسي عى »رضورة أن يكون القبول يف الدورات التي ستقيمها الجهات املعنية حسب 
النسب السكانية ولجميع املحافظات«، مشدداً عىل »أهمية العمل وفق التعليمات والسياقات 
اإلداري�ة املتبعة«. واضافت الوزارة، ان »الوزير وجه بعدم املوافقة عىل اس�تثناء أَي ش�خص 
م�ن الضوابط والتعليمات الخاصة باالش�راك يف الدورات«، موعزاً ب��أن »يكون القبول وفق 

املنافسة العادلة بن جميع املتقدمن وعدم التمييز بن شخص وآخر«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
صال�ح، أم�س الثالثاء، أن رس�الته 
الت�ي يحمله�ا خ�الل مش�اركته يف 
العمومي�ة لألمم  الجمعي�ة  أعم�ال 
املتحدة تش�دد ع�ىل أن العراق ليس 
إىل رصاع�ات  ني�ة لالنج�رار  لدي�ه 
إقليمي�ة، وينوي حماي�ة مصالحه 
الخاصة ولن يسمح لنفسه بأن يتم 
استخدامه كقاعدة ملهاجمة جريانه 

أو كساحة معركة لوكالئهم.
ولف�ت رئيس الجمهوري�ة، يف مقال 
ل�ه نرشت�ه صحيف�ة وول س�ريت 
جورن�ال، إىل أن »م�ن مصلحتنا أن 
نعمل كقوة لتحقيق االس�تقرار وان 
نوظف موقفنا االسراتيجي الرئييس 
جريانن�ا  م�ع  الجي�دة  وعالقاتن�ا 
للقضاء عىل التط�رف«، موضحاً أن 
العراق يسعى إىل أن يكون تلك القوة 
الق�ادرة ع�ىل تحقي�ق االس�تقرار، 
يف  االقتص�ادي  للتكام�ل  وج�راً 

الرشق األوسط.
وق�ال صالح أن »بغ�داد تنوي دعوة 
إلج�راء  فيه�ا  لالجتم�اع  جريانه�ا 
محادثات تبدأ برضورة دعم استقرار 
الع�راق وتجديد اقتص�اده، والعمل 
بجد لتحديد مجاالت العمل التعاوني 
طري�ق  خارط�ة  ورس�م  العاج�ل 

لتحالف إقليمي أكثر تماسكاً«.

»الهجم�ات  أن  الرئي�س  وأض�اف 
األخ�رية الت�ي ش�نت عىل املنش�آت 
وكذل�ك  الس�عودية  يف  النفطي�ة 
النزاعات املروعة يف اليمن وس�وريا 
ه�ي مص�در قل�ق للرشق األوس�ط 
ولبقي�ة دول العال�م ولي�س هن�اك 
بل�د بإمكانه إدراك وي�الت الحروب 
واالقتت�ال  والعن�ف  والعقوب�ات 
الداخيل بش�كل أفضل م�ن العراق«، 
مش�رياً إىل أن »الشعب العراقي أكثر 
دراي�ة بحج�م التكالي�ف البرشي�ة 
واملادية التي قد تفرضها السياسات 
العدواني�ة وال توج�د دول�ة تت�وق 

لالستقرار أكثر من العراق«.
وأوض�ح صال�ح »إنن�ا نق�ف اليوم 
ع�ىل عتب�ة حقب�ة جدي�دة، بعدما 
استطاع العراقيون بغض النظر عن 
قومياتهم أو عقيدتهم هزيمة داعش 
وبمساعدة الحلفاء الدولين«، مبيناً 
أن »انتصارنا ال يزال هش�ًا، وأمامنا 
مهام أصعب، ألننا بحاجة إىل توفري 
فرص العمل والتعليم والتدريب لبناء 
ق�وى عاملة من أجل تقديم خدمات 
أفضل وإعادة تأهيل وتوسيع بنيتنا 
التحتي�ة وإص�الح قطاعن�ا الع�ام 
املتضخم إىل جانب تعزيز مؤسساتنا 

إلبع�اد أنفس�نا ع�ن االعتم�اد عىل 
النف�ط وذلك من خ�الل خلق قطاع 
خ�اص نش�يط، وملعالجة الفس�اد، 
ولبناء األط�ر التنظيمية والقانونية 

لجذب املستثمرين األجانب«.
وق�ال الرئيس إن »ه�ذه هي املهام 
الهائل�ة التي تواج�ه حكومة رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي ال�ذي 
تحقي�ق  يف  الحم�اس  يش�اطرني 
اإلص�الح، حيث تواص�ل العراق مع 
ال�دويل للحصول  جريان�ه واملجتمع 
ع�ىل املس�اعدة املالي�ة والتقنية، إال 
كان  إذا  يت�الىش  ق�د  الطم�وح  أن 
جريانن�ا وحلفاؤن�ا يف حالة س�جال 
ش�ديد«، مردفا بالق�ول إن »العراق 
يق�دم ترشيع�ات تاريخية إلنش�اء 
هيأة إلعادة اإلعمار، بهدف تشجيع 
واملس�تثمرين  الخاص�ة  ال�رشكات 
رشاكات  تكوي�ن  ع�ىل  األجان�ب 
واس�عة النط�اق م�ع الحكوم�ة يف 
مشاريع البنية التحتية، حيث يمكن 
أن تش�كل ه�ذه املب�ادرة األس�اس 
للمبادرات اإلقليمية العابرة للحدود 
والت�ي بدوره�ا س�تخلق مصلح�ة 
مش�ركة ب�ن املقاطع�ات املحلي�ة 
وتش�جع النمو االقتصادي املشرك 
وتوفر فرصاً للعمل«. وأوضح رئيس 
الجمهورية إن »التجربة املريرة ضد 
تنظي�م داع�ش علمتن�ا كعراقي�ن 
أن هن�اك م�ا يربطنا ببعضن�ا أكثر 

مما يفرقنا، ولدينا أحالم مش�ركة 
ومصالح متبادلة نتع�اون من أجل 
تحقيقه�ا«. واختت�م صالح بالقول 
»هذا درس لجرياننا وحلفائنا أيضاً، 
حي�ث أن االزده�ار يعتم�د عىل بناء 
الجس�ور، ولي�س بصف�ق األبواب. 
نعتزم ألس�بابنا األنانية الخاصة أن 
نأخذ بزمام املبادرة، فمن واجبنا أن 
نفعل ذلك ألنفسنا ولألجيال املقبلة. 
وتعتم�د آمالن�ا ومس�تقبلنا بإقناع 

اآلخرين عىل أن يحذوا حذونا«.
إىل ذلك، بحث الرئيس مع قادة املانيا 
وبريطاني�ا وفرنس�ا س�بل تخفيف 
ح�دة التوت�ر يف املنطق�ة وتحقي�ق 
اس�تقرارها ومش�اركة بلدانه�م يف 
اعادة اعمار العراق وتدريب القوات 
االمنية. واكد صالح خالل اجتماعه 
ال�وزراء  رئي�س  م�ع  نيوي�ورك  يف 
الربيطان�ي بوريس جونس�ون عىل 
هامش اجتماع�ات الجمعية العامة 
تكثي�ف  رضورة   املتح�دة  لألم�م 
جه�ود جميع الدول لرس�يخ األمن 
والس�الم يف املنطقة لتنعم ش�عوبها 

باالستقرار والرفاهية.
وبحث صال�ح مع جونس�ون أيضا 
تطورات األوض�اع الدولي�ة الراهنة 
حيث تم التأكيد عىل رضورة اعتماد 
التوت�رات  ح�دة  لتخفي�ف  الح�وار 
اقليمياً ودولياً. كم�ا ناقش الرئيس 
صالح مع املستشارة األملانية أنجيال 

مريكل »سبل االرتقاء بالعالقات بن 
بلديهما يف املجاالت كافة بما يحقق 
تطلع�ات ش�عبيهما، اضافة اىل دور 
االتحاد األوروبي يف مساعدة العراق 
إلعادة اإلعمار وتعزيز قدرات القوات 

األمنية العراقية تسليحاً وتدريباً«.
واستعرض صالح ومريكل تطورات 
اإلقليمية  الس�احتن  األوضاع ع�ىل 
والدولي�ة، حيث أك�دا أهمية الحوار 
بن جميع األطراف لتحقيق الس�الم 

واالستقرار يف املنطقة.  
الرئي�س  م�ع  اجتماع�ه  وخ�الل 
يف  ماك�رون  إيمانوي�ل  الفرن�يس 
نيويورك، أكد الرئي�س رغبة العراق 
يف بناء عالقات مثمرة وواس�عة مع 
فرنس�ا يف مختلف املجاالت وتوسيع 
آفاق التعاون والتنسيق املشرك وبما 

يخدم املصالح املتبادلة للبلدين.
كما بحث الرئيسان تطورات األوضاع 
اإلقليمية والدولية، ورضورة اعتماد 
الحوارات والتفاهم�ات لحل جميع 
املشاكل العالقة بن جميع األطراف 
من أجل ان يسود السالم واالستقرار 

يف املنطقة. 
وعىل الصعيد نفس�ه، بحث الرئيس 
بره�م صالح م�ع رئيس�ة جورجيا 
سالومي زورابيش�فييل يف نيويورك 
العالقات الثنائية وسبل االرتقاء بها 
وأهمية توس�يع آفاق التع�اون بما 

يحقق املصالح املتبادلة للبلدين.

رئيس اجلمهورية التقى قادة أملانيا وفرنسا وبريطانيا يف نيويورك.. وشدد على حتقيق »استقرار املنطقة« والقضاء على التطرف

العراق يعتزم عقد اجتامع لـ »فرقاء املنطقة« يف بغداد
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الربملان ينهي قراءة )4( قوانني ويصوت عىل تشكيل جلنة ويرفع جلسته اىل اخلميس
        بغداد / المستقبل العراقي

أنهى مجل�س النواب، أم�س الثالثاء، قراءة 
4 مش�اريع قوان�ن، فيم�ا رف�ع جلس�ته 

اىل الخمي�س املقب�ل. وق�ال مص�در برملاني 
إن مجل�س الن�واب أنه�ى ق�راءة م�رشوع 
املتح�دة  األم�م  اتفاقي�ة  تصدي�ق  قان�ون 
بش�أن الش�فافية يف التحكيم التعاهدي بن 

املس�تثمرين والدول، وكذلك  مقرح قانون 
مناهض�ة التعذيب و قان�ون حماية التنوع 
ومنع التميز. وأضاف أن املجلس أنهى كذلك 
ق�راءة م�رشوع قانون انضم�ام جمهورية 

العراق اىل الربوتوكول الثاني إلتفاقية الهاي 
لع�ام ١٩٥4 الخ�اص بحماي�ة املمتل�كات 
الثقافية يف حالة النزاع املس�لح، مش�ريا أن 

رفع جلسته اىل يوم الخميس املقبل.

وص�وت مجلس الن�واب عىل تش�كيل لجنة 
تحقيقية بما يخص عقود رشكتي املنتجات 
واملش�اريع النفطية ورشكة تسويق النفط 

“سومو”.

اخلميس.. وفد كردي سيناقش يف بغداد )3( ملفات عالقة 
بينها موازنة 2020

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مقرر اللجنة املالية يف برملان كردستان 
محمد س�عدالدين، أمس الثالث�اء، انه من 
املق�رر أن يتوجه وفد من برملان االقليم إىل 
العاصمة بغداد، الي�وم األربعاء، لالجتماع 
مع ن�واب الربملان العراق�ي وبحث ملفات 

متعددة عىل رأسها املوازنة والنفط واملادة 
تلق�ت  بي�ان  يف  س�عدالدين  وق�ال   .١40
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الوفد 
س�يزور الربمل�ان العراق�ي ي�وم الخميس 
املقبل، لعقد لقاءات مع النواب ومناقش�ة 
أربي�ل  3 مش�اكل رئيس�ية عالق�ة ب�ن 
وبغ�داد«. واش�ار اىل ان »الوفد س�يتوجه 

برئاس�ة نائ�ب رئي�س برملان كردس�تان، 
مساء االربعاء إىل بغداد ». وبن انه »ستتم 
مناقش�ة م�رشوع املوازن�ة العراقية لعام 
2020، باالضافة اىل ملف النفط، ومشكلة 
املناطق الكردس�تانية خارج إدارة اإلقليم، 
باإلضاف�ة اىل عق�د لق�اءات م�ع اللج�ان 

الخاصة بالربملان«.

رئيس جملس الوزراء جيري اليوم زيارة
 اىل اململكة العربية السعودية 

        بغداد / المستقبل العراقي

يجري رئيس مجلس الوزراء الس�يد عادل 
عبدامله�دي الي�وم االربع�اء زي�ارة لع�دة 
س�اعات اىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
يلتق�ي خاللها خ�ادم الحرمن الرشيفن 
امللك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز وويل العهد 

محمد بن س�لمان ، لبح�ث العالقات بن 
البلدين الش�قيقن ، واالوض�اع االقليمية 
وجه�ود التهدئة ، وموقف الع�راق الثابت 
للع�ب دوره اإليجاب�ي يف الح�رص ع�ىل 
إبعاد خط�ر التوترات والنزاع�ات وإقامة 
افضل العالقات مع جميع الدول املجاورة 

والشقيقة والصديقة .  

        د. صابر العيساوي
      الحلقة الثالثة 

ُيع�دُّ مرشوع ماء الرصافة، ال�ذي ُوِضعْت خطط 
انج�ازه يف ثمانين�ات الق�رن امل�ايض ،أح�د أهم 
مش�اريع البن�ى التحتي�ة يف مدينة بغ�داد، إذا ما 
لم يكن أهمها عىل االط�الق، وذلك ملا له من صلة 

بصحة املواطن البغدادي وبيئته.
وأس�تطيع أن أقول، بثقة، انه من أكرب مش�اريع 
امل�اء يف الع�راق واملنطقة لقدرته ع�ىل توفري املاء 
الصال�ح لل�رشب، وبمس�توى عال م�ن الجودة، 
ألكثر من خمس�ة مالي�ن مواطن اذا ق�در له ان 
ينج�ز بمرحلتي�ه األوىل والثاني�ة، وبطاق�ة كلية 

تصل ملليوني مر مكعب يومياً.
وق�د وضعت امان�ة بغداد خطة طموح�ة لتنفيذ 
 )  ٩١0  ( بطاق�ة  امل�رشوع  م�ن  األوىل  املرحل�ة 
آالف م�ر مكع�ب يف الي�وم، ب�دءاً باع�داد وثائق 
امل�رشوع، وص�والً إلحالت�ه إىل ائت�الف من ثالث 
 Degremont رشكات برئاسة رشكة ديكريمونت
الفرنس�ية ورشكتي املربوك والعصام العراقيتن 
بمبل�غ ٩30 ملي�ون دوالر )م�ا يع�ادل الف ومئة 
وواحد ثالثون مليار دينار يف حينه( وبمدة انجاز 
تق�رب من ثالث س�نوات، وبآلية تس�ليم املفتاح 

)تصميم وتجهيز وتنفيذ(.
ع�روض  لتقيي�م  بفريق�ن  االمان�ة  اس�تعانت 
الرشكات: فريق من امانة بغداد وفريق آخر يمثل 

االستشاري األجنبي .
وق�د عك�ف الفريق�ان املتخصصان عىل دراس�ة 
الع�روض، وعم�ل كل فري�ق بمعزل ع�ن اآلخر، 

وكانت توصية الفريقن بشأن االحالة متطابقة.
ع العقد، بل  وحن أوىص الفريقان باإلحالة لم أُوقِّ
أرسلت التوصيات واألوليات كافة إىل أربع جهات، 
وه�ي لجن�ة النزاهة الربملاني�ة، وهي�أة النزاهة، 
ودي�وان الرقابة املالي�ة، ودائرة العق�ود يف وزارة 
التخطي�ط، واس�تمهلت هذه الجهات اس�بوعن 
إلبداء مالحظاتها ع�ىل اإلحالة قبل توقيع العقد، 
وق�د قمنا به�ذا اإلج�راء إلدراكنا ب�أن هناك من 
يرب�ص بأمانة بغ�داد وأدائها، ويخط�ط للصيد 
بامل�اء العكر، ويس�عى جاه�داً لتس�قيط عملها 

وتشويه سمعتها.
ل�م تردنا أي�ة مالحظة تح�ول دون توقيع العقد، 
ب�ل أن دائرة العق�ود يف وزارة التخطيط أرس�لت 
إلين�ا كتاب تؤكد فيه إن اجراءاتنا كانت س�ليمة، 
وإن عملية اإلحالة كانت مثالية من حيث رصانة 

التدقيق ودقة املعايري.. وهذا كله موثق رسمياً.
ولك�ي تتمكن أمانة بغداد من ادراج هذا املرشوع 
الكبري يف خطتها السنوية، كان ال بد من الحصول 
ع�ىل موافق�ات خاصة م�ن اللجن�ة االقتصادية 
ملجلس الوزراء برئاس�ة الدكت�ور برهم صالح يف 

عهد حكومة نوري املالكي األوىل.
ولتحقي�ق ذل�ك اس�تعنت بالدكت�ور ع�ادل عبد 
امله�دي، نائب رئي�س الجمهورية آن�ذاك، لعرض 
املرشوع وتبيان أهميته، واس�تحصال املوافقات 
الالزم�ة، وق�د تحق�ق ذل�ك م�ن خالل سلس�لة 
اتص�االت ومتابعات منه ش�خصياً م�ع أصحاب 
القرار، وهكذا حصلت موافقة اللجنة االقتصادية 
الوزاري�ة عىل خطة أمانة بغ�داد لتنفيذ املرشوع 
مع تمويل�ه لكون ميزانية أمان�ة بغداد ال تغطي 

كلفة مرشوع بهذا الحجم.

للتاريخ اقول، كان للسيد نوري املالكي دور جدي 
وفاع�ل يف دعم مش�اريع امانة بغ�داد ومنها هذا 
املرشوع، مع االش�ارة الواجبة بان السيد املالكي 
ل�م يتدخ�ل باإلحالة ول�م يس�أل ع�ن حيثياتها 
وخلفياتها، بل لم يتدخل بإحالة أي عقد يف أمانة 

بغداد طيلة وجودي عىل رأس األمانة.
خالل ف�رة تحليل ودراس�ة الع�روض للرشكات 
حص�ل حري�ق يف غرف�ة فري�ق أمانة بغ�داد أدى 
إىل ترضر نس�خة م�ن العروض املوج�ودة داخل 
الغرفة، لكن الحريق لم يؤثر عىل إجراءات دراسة 
العروض لوجود نسخ احتياط، ورقية وإلكرونية، 

يف أماكن أخرى داخل مبنى االمانة.
املرشوع اكتمل وافتتح قبل اكثر من ثالث سنوات 
ودخ�ل الخدمة وعالج الش�حة وخاصة يف جانب 

الرصافة والحمد لله.
الوثيقة املرفقة مع املق�ال وثيقة رسية لم يطلع 
عليها س�وى ثالثة أش�خاص، وه�ي موقعة من 
قبل مدير ع�ام ماء بغداد يبلغ فيها قيادة األمانة 
ب�أن الرشكات املنف�ذة ملرشوع م�اء الرصافة قد 
اس�تنفذت الوق�ت املخص�ص ألكم�ال املرشوع، 
وان دائ�رة املاء بغداد اس�تكملت اس�تقطاع الحد 
األع�ىل م�ن الغرام�ات التأخريية البالغ�ة )١١3( 
مائ�ة وثالثة عرش ملي�ار دين�ار، وبالتايل توجب 
عىل األمانة اس�تقطاع هذا املبل�غ، وحددت هذه 

الوثيقة أبواب الخصم وباألرقام.
هذه الوثيقة تثبت بالدليل القاطع كفاءة ونزاهة 
الفريق املس�ؤول عن إدارة ه�ذا املرشوع بدءاً من 
دائرة املهندس املقيم وصوالً اىل مدير عام الدائرة، 
ولوج�ود بند يف العقد بان األمان�ة ملزمة يف حالة 
حصول تأخري يف إكمال املرشوع وتسليمه بالوقت 

املحدد بالعقد فانه سيرتب عىل الرشكات املنفذة 
للم�رشوع غرامات محددة قيمتها بش�كل يومي 
ما دام امل�رشوع غري مكتمل وص�والً للحد األعىل 
م�ن الغرام�ات والتي تمث�ل  ١0 باملئة م�ن قيمة 

العقد الكلية.
إن م�ا حص�ل بعد ه�ذه الوثيقة هو قي�ام أمانة 
بغ�داد باس�تحصال ق�رار م�ن لجن�ة االعم�ار 
والخدم�ات الوزاري�ة بمنح املقاول م�دة إضافية 
قدرها ٩ اشهر استثناًء من الضوابط والتعليمات 
الناف�ذة، رغم ان املرشوع كان حن ذاك يف مرحلة 
التشغيل التجريبي!؟، ويف وقت إصدار هذا القرار 
ت�م االنتباه إىل أن من�ح مدة إضافي�ة للرشكة ال 
يعطي الح�ق ألمانة بغ�داد يف إلغ�اء أو تخفيض 
الغرامات التأخريية املس�تقطعة، وذلك ألن هدف 
منح امل�دد اإلضافية اس�تثناًء م�ن الضوابط هو 
إلعطاء فرص�ة للرشكات إلكمال املش�اريع دون 
الدخ�ول بإجراءات س�حب العم�ل املعقدة ودون 
التأث�ري ع�ىل الغرام�ات التأخريي�ة املس�تقطعة 

تخفيضاً أو الغاًء.
من هنا ذهبوا إىل خيار ثان، أُضيف اىل الخيار األول 
)املدد اإلضافية(، وهو إعادة احتس�اب الغرامات 
وفق تفس�ري ال ينطبق عىل هذا العقد كون العقد 
بمثابة تصميم وتجهيز وتنفيذ أي تس�ليم مفتاح 
)مفت�اح بالي�د( يعني ع�دم القدرة عىل اس�تالم 
امل�رشوع عىل مراحل، بل الرشك�ة ملزمة بأكمال 
املرشوع بنس�بة ١00 باملئة ثم تس�ليمه اىل أمانة 

بغداد.
إن أص�دار ه�ذا القرار م�ن قبل لجن�ة الخدمات 
الوزارية بمنح مدة ٩ أشهر، مع تفسري احتساب 
الغرامات أدى إىل هدر وتبديد الغرامات التأخريية 

وإرج�اع أكثر م�ن )١0٩( مائة وتس�عة مليارات 
دين�ار إىل املق�اول، واإلبق�اء ع�ىل أقل م�ن اربع 

مليارات دينار فقط كغرامات تأخريية!
إن أمانة بغداد ه�ي من طلبت إصدار هذا القرار، 
وهي م�ن أقنعت اللجنة عىل إص�داره، وهي من 
وّقع�ت عىل مس�ودته رغ�م التحف�ظ التحريري 
لألمان�ة العام�ة ملجلس الوزراء ع�ىل أصل القرار 

أثناء اجتماع اللجنة الوزارية.
وعند وصول الق�رار إىل أمانة بغداد تخوف بعض 
املسؤولن فيها من تنفيذه، فكتبوا إىل أمن بغداد 
بأن القرار غ�ري واضح، وال يمكن تنفيذه، وعليه 
يجب االستفس�ار م�ن لجنة االعم�ار والخدمات 
الوزارية لتوضح، بنحو رصيح، إذا ما كان القرار 
س�يلغي أغلب الغرام�ات التأخريية املس�تقطعة 
أم ال، وح�ن ت�م االستفس�ار فإنما لرم�ي الكرة 
يف ملع�ب اللجن�ة الوزارية وتحميلها املس�ؤولية 

كاملًة.
تهرب�ت اللجن�ة الوزاري�ة م�ن اعط�اء الفت�وى 
القانونية، ونأت بنفسها عن ذلك الخرق، وحملت 
أم�ن بغ�داد املس�ؤولية كاملة من خ�الل عبارة 
رصيح�ة وردت يف رد اللجن�ة يق�ول )ان الق�رار 
اتخذ بناًء عىل طلب أمانتكم(.. علما ان استفسار 
أمانة بغداد املرس�ل اىل لجنة االعم�ار والخدمات 
الوزاري�ة لم يرش اىل ان العقد )تس�ليم مفتاح وال 

يمكن استالمه عىل مراحل(!؟
من ق�دم الطلب؟ وكيف ُقدم الطل�ب؟ ومن أقنع 
اللجنة؟ ومن وقع وم�ن تحفظ من أعضاء لجنة 

االعمار والخدمات الوزارية عىل هذا القرار؟
ه�ذه األمور م�ن اختص�اص الجه�ات الرقابية 

والقضائية.

إن رصف الغرامات التأخريية سابقة لم تحصل يف 
امانة بغداد، وهي س�ابقة تعكس سلوكاً وظيفياً 
مش�يناً فيها درجة عالية م�ن التواطؤ واإلهمال 

والفساد ايضاً.
ان ق�رار ارج�اع )١0٩( مليار دين�ار اىل املقاول، 
واملخصومة كغرامات تأخريية، كان أكرب ش�بهة 

فساد حصلت يف تاريخ أمانة بغداد.
ربما اخطأت اليد الحديدي�ة التي كانت تلوح بها 
حكوم�ة العب�ادي برضب الفس�اد والفاس�دين 
اله�دف، واصابت الغرامات التأخريية لتنقلها من 
خزينة أمانة بغداد اىل حس�اب ال�رشكات املنفذة 

ملرشوع ماء الرصافة!
يتحدثون عن نوعن من الفس�اد، أحدهما مبطن 
والثان�ي رصيح ومعل�ن، وما م�ن تصنيف لقرار 
إع�ادة الغرام�ات التأخريي�ة للمقاول س�وى انه 
فساد رصيح ووقح يعكس أبشع أنواع التواطؤات 
ع�ىل املال الع�ام وعىل مصلح�ة املواطن وخدمته 

وصحته ايضاً!
لك الله ياعراق وأنت ترزح تحت كابوس الفس�اد 

والنكوص والتخلف.
الوثيقة يف أول تعليق ...

مرشوع ماء الرصافة الكبري... قصة نجاح ختامها غصة فساد!

        بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادية، أمس الثالثاء، برئاس�ة 
رئيس مجلس مجلس الوزراء عادل 
عبدامله�دي. وتحّدث الس�يد رئيس 
مجل�س ال�وزراء يف بداية الجلس�ة 
عن آخر التطورات وقّدم ايجازا عن 

نتائج زيارة الصن.
وقرر مجلس ال�وزراء املوافقة عىل 

تأليف اللجنة العليا لبناء املدارس.
وق�رر املجل�س ايض�ا املوافقة عىل 
بيع املواد املشطوبة اصولياً العائدة 
اىل الجه�از املركزي لإلحصاء بدون 

مزاي�دة علني�ة.  كما أق�ر مرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية العراق 
اىل االتفاقي�ة الدولية بش�أن ضبط 
الُنظم السفينية املقاومة اللتصاق 
الش�وائب وذات اآلث�ار املؤذية لعام 
200١. وواف�ق مجلس الوزراء عىل 
توصي�ة الجهة املختص�ة يف وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن لحماية منتج 

أكياس بالستيكية للنفايات.
ووافق املجلس عىل مرشوع قانون 
اىل  الع�راق  جمهوري�ة  انضم�ام 
االتفاقية الدولية بش�أن املسؤولية 
املدني�ة ع�ن ارضار التل�وث بوقود 

السفن الزيتي لعام 200١.

جملس الوزراء
 يقرر املوافقة عىل تأليف اللجنة 

العليا لبناء املدارس

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة اعمار املناطق املترضرة يف مدينة املوصل )مركز نينوى(، 
أمس الثالثاء، عن الرشوع باعمار اقدم كنيس�ة يف منطقة امليدان باملوصل 
القديم�ة. وقال عبد الرحمن ال�وكاع ان ”اح�دى رشكات االعمار يف وزارة 
االعم�ار واالس�كان وبالتع�اون مع الجه�د الهنديس يف بلدي�ات املحافظة 
وبلدي�ة املوصل ب�ارشت باعمار كنيس�ة الطاه�رة واعادته�ا اىل وضعها 
الس�ابق بعد ان طالها اجرام داعش االرهابي“. واضاف الوكاع ان ”الجهد 
الهن�ديس ب�ارش العمل بع�د رفع االنق�اض من الكنيس�ة والب�دء باعمار 
الس�ياجات الخارجية والداخلية واملدرس�ة القريبة التابعة للكنسية ايضا 

داخل املوصل القديمة“.

جلنة اعامر نينوى تعلن الرشوع بإعادة اعامر 
اقدم كنائس املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
محم�د كريم، أم�س الثالث�اء، عن 
مجري�ات جلس�ة الربمل�ان الرية 
بش�أن الخروق األمني�ة األخرية يف 
محافظ�ة كرب�الء. وق�ال كريم يف 
ترصيح صحفي إن “مجلس النواب 
ح�ول جلس�ته إىل رسية ملناقش�ة 
ش�هدتها  الت�ي  األمني�ة  الخ�روق 
األي�ام  خ�الل  كرب�الء  محافظ�ة 
“الربمل�ان  إن  إىل  الفت�ا  املاضي�ة”، 
س�يخرج بمعطي�ات أمني�ة مهمة 
لحماية محافظة كربالء املقدس�ة 

لتأدية مراسم زيارة أربعينية اإلمام 
الحسن )عليه السالم(”.

وأض�اف أن “اب�رز املخرج�ات هي 
القطع�ات األمني�ة  إرشاك جمي�ع 
بما فيها الحش�د الش�عبي لحماية 
الزائرين”، مبينا أن “النقاش الزال 
مس�تمرا بش�أن الخ�روق األمني�ة 
بكرب�الء”. وب�ن أن “الجلس�ة لم 
تتط�رق لقص�ف مواق�ع الحش�د 
املتورط�ة  والجه�ات  الش�عبي 
محافظ�ة  يف  املس�تمر  بالقص�ف 
االنب�ار”. وكان�ت رئاس�ة مجلس 
النواب قد حولت جلس�ة الربملان إىل 

رسية ملناقشة الخروق األمنية.

نائب يكشف جمريات جلسة الربملان 
»الرسية« بشأن اخلروقات األمنية

تساؤالت ضاغطة وإجابات شافية!
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    بغداد / المستقبل العراقي

التقى الوكيل الفني لوزارة الصناعة واملعادن املهندس عادل كريم 
وفد رشكة هانوا )Hanwha( الكورية للهندسة واالنشاءات.

واف�اد بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»جرى خالل اللقاء بحث افاق التعاون بني وزارة الصناعة واملعادن 
والرشكة الكورية يف مجال مش�اركة االخ�رة يف اعمال التصاميم 
والتنفيذ ملختلف مش�اريع الوزارة الحالية واملس�تقبلية الس�يما 
مشاريع البرتوكيمياويات واالسمدة النايرتوجينية والفوسفاتية 

اضافة اىل مشاريع البنى التحتية واالسكان ».
واش�ار البي�ان اىل ان » الطرفان قد أتفقا ع�ى مواصلة اللقاءات 
بني الك�وادر املتخصصة لغرض تحقيق االس�تفادة القصوى من 

االمكانيات الفنية واالقتصادية لدى الرشكة الكورية .

    البصرة / رائد محمد 

قال مس�ؤول ش�عبة أمن املعلوم�ات يف دي�وان محافظة البرصة 
املق�دم »عيل عبود مهدي«: إن ش�عبته مس�تمرة باصدار هويات 

تعريفية ملختاري املناطق السكنية يف عموم املحافظة،
 مشرا إىل أن الشعبة اصدرت )٤٠٦ هوية(، للمختارين يف نواحي 
الس�يبة وس�فوان واالمام الص�ادق وعز الدين س�ليم،  فضال عن 
أقضي�ة الهارثة والقرن�ة والزبر والدير ، الفت�ا إىل  أن العمل جاٍر 

الصدار هويات تعريفية ملختاري بقية املناطق .
واشار إىل أن شعبته، انجزت اصدار هويات الغلب موظفي ديوان 
املحافظة ، فيما تم اص�دار)٣٠١ هوية(، لجرحى القوات االمنية 
والحشد الشعبي ، بهدف مراجعة املستشفيات الحكومية مجانا، 
مضيف�ا، إنه ت�م اصدار )٣٠٠ هوي�ة( ملوظفي دي�وان املحافظة 
املنس�بني اىل الدوائ�ر االخ�رى ، فضال ع�ن اص�دار) ٢٥٠ هوية( 

ملوظفي االجر اليومي .
ويف السياق ذاته،  أوضح مسؤول شعبة امن املعلومات ان شعبته 
معنية بمن�ح املوافقات االمنية للمواطنني الراغبني بنقل البطاقة 
التمويني�ة من املحافظات إىل الب�رصة ، مؤكدا إن من رشوط نقل 
البطاق�ة ان يمتلك صاحب الطلب  س�جالً يف نفوس املحافظة أو 

من تولد مدينة البرصة.

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

اعلن�ت مطبع�ة الكفيل التابع�ة للعتب�ة العباس�ية، االنتهاء من 
طباعة أكثر من ثمانية ماليني كتاب ملناهج الرتبية«.

وذكرت العتبة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه 
»ت�م االنته�اء من طباعة أكثر م�ن ثمانية ماليني كت�اب ب�)٢٢( 
عنوان�اً من مناهج وزارة الرتبية بج�ودٍة فائقة وزمٍن وكلفٍة أقّل 

من مثيالتها يف الخارج .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبية عن اختتام اعمال ورش�ة مس�ؤويل املناهج 
والت�ي  الرقم�ي  التحوي�ل  ح�ول  املدرس�ية  املق�ررات  ومع�دي 
اس�تضافتها وزارة الرتبية بالتعاون مع املنظمة االسالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة )ايسيس�كو( .وذك�رت مديرية العالقات العامة 
واالعالم يف وزارة الرتبية ان اليوم الختامي للورشة شهد مداخالت 
ومقرتح�ات تق�دم بها املش�اركني يف الورش�ة من اج�ل التحويل 
الرقمي للمقررات املدرسية، وتم مناقشة مجموعة من املقرتحات 
من اجل دراس�تها والعمل عليها كتوصيات للورشة ،اهمها تهيئة 
االط�ر التعليمية وان تك�ون جاهزة للتحويل الرقم�ي ،اضافة اىل 
مواكب�ة التح�ول الرقمي واالس�تفادة من تجارب ال�دول االخرى 
سواء كانت عربية او اجنبية، ورضورة اجراء الدراسات والبحوث 
العلمي�ة حول االثار الصحية والنفس�ية عند التحوي�ل اىل التقنية 
الرقمية، ووضع مناهج مدروس�ة ومحكمة لدراس�ة الحاس�وب 
والتعامل مع التقنيات الحديثة من الدراسة االبتدائية اىل االعدادية.

امني عام اللجنة الوطنية العراقية للرتبية والثقافة والعلوم السيد 
محمود حسني القييس اكد عى ان هذه الورشة تعترب ناجحة بكل 

املقاييس، واثنى عى دعم املنظمة لعمل الوزارة.

الصناعـة واملعـادن تبحث مع »هانوا« 
الكورية آفاق التعاون املشرتك

    بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الزراعة ان وس�ائل الفاس�دين 
واملنتفع�ني من الخارج أصبحت مكش�وفة 
وندعوه�م للعمل عى حماي�ة املنتج املحيل 

بدال من حماية مصالحهم الشخصية.
واف�ادت ال�وزارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »يف الوق�ت الذي تب�ذل فيه 
وزارة الزراع�ة الجهود الكب�رة لدعم املنتج 

املحيل بش�قيه النباتي والحيواني من خالل 
منع االستراد والعمل عى عدم اغراق البالد 
باملحاصيل املس�توردة وبما انعكس بشكل 
ايجابي عى الواقع الزراعي من خالل تحقيق 
االكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ودعم 
البطاقة التموينية بم�ادة الطحني والزيادة 
الكب�رة يف زراعة الش�لب ومضاعفة انتاج 
البي�ض والدج�اج بع�د التوس�ع يف انش�اء 
قاع�ات الرتبية بش�هادة الفالح�ني ومربي 

الدواج�ن ، تخرج تظاهرات م�ن جهات قد 
ترضرت مصالحها بعد حرص الفوائد املادية 
لرشيح�ة بعينه�ا ومن�ع وايق�اف الزراعة 
والصناع�ات التحويلية وتربي�ة الدواجن يف 

بلدنا الغايل طوال السنوات السابقة«.
الجه�ات  الي�وم  ندع�و  »انن�ا  واضاف�ت 
السياس�ية ومنظمات املجتم�ع املدني وكل 
وزارة  م�ع  بالوق�وف  االص�الء  العراقي�ني 
الزراع�ة يف سياس�تها وخططها املدروس�ة 

لتطوي�ر الزراع�ة يف البالد ودع�م االقتصاد 
الوطني وتحقيق الجدوى املناسبة للفالحني 

ومربي الثروة الحيوانية ».
 كم�ا وندع�و الفاس�دين واملنتفع�ني م�ن 
الخارج والذين أصبحت وسائلهم مكشوفة 
ندعوه�م للعمل ع�ى حماية املنت�ج املحيل 
ب�دال م�ن حماي�ة مصالحهم الش�خصية ، 
والوزارة ابوابها مفتوحة لكل اآلراء الهادفة 
الزراع�ي  رشط ع�دم أرضاره�ا بالقط�اع 

والفالح�ني». وبين�ت ان »الح�س الوطن�ي 
يحتم علينا حماية املنتج املحيل الذي انعكس 
عى تش�غيل اعداد كبرة من مربي الدواجن 
وامتص�اص البطال�ة وع�ودة الفالح�ني اىل 
مزاولة زراعة اراضيهم التي هجرت س�ابقا 
بس�بب ادخ�ال مختلف املنتج�ات املجهولة 
املص�در وغر الصحية عرب الحدود ولن نغر 
رأين�ا ازاء القناع�ات العلمي�ة التي نطبقها 

للنهوض بالقطاع الزراعي.

الزراعة ختاطب الفاسدين واملنتفعني: ندعوهم للعمل عىل محاية املنتج املحيل بدالً من محاية مصاحلهم

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت جامعة البرصة، عن توقيع اتفاقية تعاون علمي 
وثقايف مشرتك مع جامعة طهران للعلوم الطبية ».

وذكر إعالم الجامعة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
عن رئيس جامعة البرصة  س�عد شاهني قوله ان »زيارة 
وفد جامع�ة البرصة إىل اي�ران تضمنت توقي�ع اتفاقية 
للتعاون العلمي مع رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية 

الدكتور عباس عيل كريمي«.
واض�اف »تضمن�ت االتفاقية ع�دة محاور منها انش�اء 

مرك�ز للخاليا الجذعية وزرع العظ�م واالورام يف جامعة 
البرصة وتش�جيع وتبادل الزيارات ب�ني الكوادر العلمية 
ب�ني الجامعت�ني وتب�ادل الخ�ربات العلمي�ة والبحثي�ة 
والتطبيقي�ة والعم�ل عى انش�اء مركز للغ�دد الصم يف 

جامعة البرصة«.
وذك�ر البي�ان انه »ت�م خالل الزي�ارة االط�الع عى عدد 
من املراك�ز البحثية املهمة منها مرك�ز الخاليا الجذعية 
وزراعة نخاع العظم واالورام ومعهد الغدد الصم وبحوث 
األي�ض ومرك�ز اورام القل�ب لألطف�ال ومرك�ز طهران 

القلبي ومركز العالج الخلوي وبحوث الطب التجديدي.

    بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع األم�ني العام ملجل�س ال�وزراء حميد الغ�زي مذكرة 
تفاه�م م�ع رشك�ة ) cscec( الحكومية لتأهي�ل وتطوير 
مط�ار النارصية الدويل.وقال بي�ان لالمانة العامة ملجلس 
الوزراء، تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »هذا يأتي ضمن 
منهاج زيارة الوفد العراقي الحكومي اىل جمهورية الصني 
الش�عبية لإلس�تفادة من خربة وتجربة جمهورية الصني 
الشعبية يف مجاالت اإلعمار والصناعة واإلقتصاد واملجاالت 
املهم�ة األخرى«.واض�اف، ان�ه »ج�رى توقي�ع اإلتفاقية 

بحضور محافظ ذي قار، واملرشف عى املطار، وتم اإلتفاق 
عى ب�دء العمل بع�د إكم�ال املخططات األس�اس، ومنح 
اإلجازة وإج�راءات التعاقد«.يذكر أن الحكومتني العراقية 
والصينية وقعت�ا يف بكني أمس اإلثن�ني، ثماني إتفاقيات، 
ومذكرات تفاه�م بحضور وإرشاف رئيس مجلس الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي، ورئيس مجل�س الدولة الصيني )يل كه 
تش�يانغ (، يف ختام جولة املباحثات املوس�عة بني الوفدين 
الرس�ميني العراقي والصيني التي جرت يف بكني برئاس�ة 
رئي�س مجلس ال�وزراء عادل عبد امله�دي ورئيس مجلس 

الدولة لجمهورية الصني الشعبية )يل كه تشيانغ (.

جامعة البرصة توقع اتفاقية تعاون 
مع جامعة طهران

توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة صينية لتأهيل 
وتطوير مطار النارصية الدويل مسؤول شعبة أمن املعلومات يف ديوان 

حمافظة البرصة: اصدار هويات تعريفية ملختاري 
املناطق السكنية يف عموم املحافظة 

مطبعة الكفيل تنتهي من طباعة أكثر 
من »8« ماليني كتاب ملناهج الرتبية

وزارة الرتبية ختتتم ورشة مسؤويل املناهج 
ومعدي املقررات املدرسية حول التحويل الرقمي

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وزي�ر الكهرباء، لؤي الخطيب، بيانا بش�أن 
زيارة الصني.

وقال الخطيب يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
انه«لقد كان يل رشف املشاركة بوفد رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي خالل الزيارة الرسمية اىل الصني، 
بمعي�ة مجموع�ة من زمالئ�ي يف مجل�س الوزراء 

واملحافظني واملستشارين«.
وأض�اف، أن »ه�دف ه�ذه الزي�ارة التأريخية هو 
لتأطر عالقة اسرتاتيجية بني العراق والصني، عى 
جمي�ع األصعدة، تك�ون امتداداً للعم�ق الحضاري 
املش�رتك ب�ني بلدي�ن عريق�ني وش�عبني حميمني 
يتمتع�ان بعالقات ضاربة يف عم�ق التأريخ، ابتداًء 
م�ن طري�ق الحرير ووص�والً اىل مس�تقبل مبادرة 

الحزام والطريق يف عرصنا الحايل«.
وتابع: »لطاملا اُس�تخِدم النف�ط العراقي يف تمويل 
الح�روب، ثم ف�رتة النف�ط مقابل الغذاء يف س�ني 
الحص�ار، وكذلك النفط يف ترس�يخ الريعية بغياب 
رؤي�ة بناء الدولة، لك�ن بقيادة الس�يد عبد املهدي 
وحكوم�ة االقتص�اد املختصة: ثبتنا ش�عار النفط 

مقاب�ل البناء واإلعم�ار واالس�تثمار، حيث الصني 
خيارن�ا األس�ايس كرشيك اس�رتاتيجي ع�ى املدى 

البعيد«.
وأش�ار إىل، »بدء اإلطار املايل بمبلغ عرشة مليارات 
دوالر مقاب�ل كمي�ة مح�دودة م�ن النف�ط، تكون 
الصندوق األس�اس لتمويل مجموعة من مشاريع 
البنى التحتية، لكن حجم التمويل الصيني مرش�ح 
للصع�ود بتنامي االنتاج النفط�ي العراقي لُيوظف 
بطريقة مغايرة لسياس�ة املايض م�ن خالل البناء 
واالس�تثمار وتفعيل مجلس االعم�ار خصوصاً ان 
مهمة اع�ادة االعمار تحتاج اىل مئ�ات املليارات إذا 
ما اردنا للع�راق ان يكون دولة مزدهرة نباهي بها 
العالم ولشعبنا الرفاهية مع ضمان حقوق األجيال 

يف العيش الكريم«.
وم�ى الخطيب بالق�ول: »ذهبن�ا اىل الصني بحثاً 
و  االداء،  يف  والكف�اءة  التنفي�ذ،  يف  الرسع�ة  ع�ن 
الجودة يف االنتاج، واملنافس�ة يف العروض، والتقدم 
التكنولوجي ورشاكة اسرتاتيجية صادقة ومتوازنة 

طويلة األمد«.
أوىل  كان�ت  الصناعي�ة  خيف�ي  »مدين�ة  أن  وزاد، 
محطاتن�ا يف ١9 أيل�ول حي�ث ش�اركنا باملؤتم�ر 

العاملي للصناعة، لإلطالع عى أحدث ما وصلت اليه 
التكنولوجي�ا يف جميع مجاالت الحي�اة، ثم تبعتها 
زيارة اىل املركز التجاري للصني - ش�نغهاي - حيث 
التقينا كربيات الرشكات واطلعنا عى مشاريع النقل 
العمالقة، و يف ختام الجولة حللنا يف العاصمة بكني 
للمشاركة يف املنتدى العراقي-الصيني الثالث حيث 
كان رئيس ال�وزراء ضيف الرشف، ولقاء الرشكات 
الصينية العمالقة و عقد اجتماعات معمقة تبعتها 
توقي�ع االتفاقي�ات التجارية و املذكرات الرس�مية 
ب�ني البلدين حيث كان�ت اوىل ثمارها توقيع مذكرة 
تمويل محطة صالح الدين الحرارية والتي ستدخل 
الخدمة يف صيف عام ٢٠٢٠ بطاقة إنتاجية تصل اىل 

١٢٦٠ ميگا واط تخدم س�كان املناطق املحررة«.
وأش�ار اىل أن »هذا باإلضافة اىل عق�د االجتماعات 
الحكومي�ة م�ع الجان�ب الصين�ي ع�ى مس�توى 
رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الدولة ورؤساء 
املقاطع�ات، والت�ي كان�ت إيجابي�ة حي�ث باَدلَنا 
الجان�ب الصيني ذات االهتمام بثقل الزيارة وجدية 
الربنام�ج الحكوم�ي والتوج�ه القي�ادي الناض�ج 
والواع�د للحكوم�ة العراقية، خصوص�اً بعد مرور 
ع�ام عى الحكومة بنتائج إيجابية وملموس�ة عى 

املستويات السياسية واألمنية واالقتصادية، محلياً 
وإقليمياً وعاملياً.

أما يف موضوع تطوير مل�ف الطاقة، قال الخطيب 
»طرحن�ا رؤيتن�ا لع�راق ع�ام ٢٠٣٠، وأولوي�ات 
البداية عى أسس سليمة، وكيفية توظيف الرشاكة 
العراقية-الصيني�ة يف إح�داث نهض�ة تكنولوجية 
ترف�ع م�ن واق�ع االنت�اج وتطوير ش�بكات النقل 
والتوزي�ع بأنظمة ذكية لتحديث ش�بكتنا الوطنية 
لرتتقي اىل تحديات املس�تقبل وجعل العراق س�وق 
كهرب�اء واع�دة ورابحة محلي�اً وإقليمي�اً، وكذلك 
تطوي�ر الربط املش�رتك مع دول الج�وار وصوالً اىل 

شمال أفريقيا واوربا«.
واس�تدرك الوزير، أن »هذا يتطلب تطوير املنظومة 
الكهربائي�ة وتأم�ني الخط�ة الوقودي�ة التقليدية 
مس�نودة بمش�اريع الطاقة املتج�ددة، بما يواكب 
النمو الس�كاني والتوس�ع االقتصادي، وبمشاركة 
فاعلة بني الرشيك الصيني والقطاع املحيل بشقيه: 
العام والخاص، مع حفظ التوازن يف دور الرشكات 

األوربية واألمريكية واإلقليمية«.
املحت�وى  يف  االس�تثمار  ع�ى  »ركزن�ا  وأض�اف: 
املحيل من خ�الل تطوير الكف�اءات العراقية وبناء 

مراك�ز التدريب والتطوي�ر والبح�ث العلمي ونقل 
التكنولوجيا وبناء املصانع وورش الصيانة ومراكز 
االعمال التي ترفد إع�داد منظومة الطاقة الوطنية 
عى أس�س رصين�ة ومس�تدامة، مع خل�ق فرص 
عمل تستوعب الشباب يف مشاريع القطاع الخاص 
واملختل�ط، وتنهي أزمة البطال�ة ونمطية االعتماد 

عى التعيينات الحكومية«.
وأكم�ل الخطي�ب قائ�اًل: »كان لزمالئ�ي ال�وزراء 
واملحافظني ذات النش�اطات و الجوالت املاراثونية 
يف مفاوضاته�م ومباحثاتهم م�ع الجانب الصيني 
يف املج�االت كاف�ة التي ركزت عى ملف�ات االعمار 

االتحادية واملحلية«.
واختتم بالقول: »لعل ش�هادتي مجروحة يف تقييم 
هذه الرحلة التي تع�رض لها املحللون والنقاد بني 
م�ادح وقادح حت�ى ُقَبيل إقالع الطائ�رة من مطار 
بغ�داد الدويل، لكن قليالً من حس�ن الظ�ن مقروناً 
ومرشوطاً بتحمل املس�ؤولية التضامنية: حكومًة 
وشعباً، لبناء الوطن واستعادة هيبة الدولة سيكون 
مس�تقبلنا زاهراً ومزده�راً ال محال، وستش�كرنا 
األجيال اذ س�تكون الَحَكم عما فعله اآلباء يف إعادة 

امجاد مهد الحضارات، بالد الرافدين.

وزير الكهرباء يصدر بيانًا تفصيليًا بشأن زيارة الصني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد ع�ن رفع الكتل الكونكريتية وفتح 
شارع مغلق منذ ١٣ سنة شمال العاصمة.

وذكر بيان لألمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »كوادره�ا يف بلديتي الش�عب والغدير قامت 
وبمتابع�ة وتنس�يق مكتب أم�ني بغداد برف�ع الكتل 
الكونكريتي�ة وفتح ش�ارع 8 ضمن منطقة الش�عب 
املحل�ة ٣٣١ ق�رب مستش�فى الزه�راء وال�ذي يربط 

شارع حي اور الرئييس مع نهاية شارع عدن«.
وأش�ار اىل ان امل�الكات البلدية ب�ارشت بعدها بحملة 

لتنظيف وتأهيل الشارع املغلق سنة ٢٠٠٦.

امانة بغداد تعلن رفع الكتل 
الكونكريتية وفتح شارع مغلق 

منذ »13« عامًا
    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة االعمار واإلس�كان والبلديات العامة، 
أم�س الثالثاء، عن ادراج صيان�ة طرق املوت ضمن 
موازن�ة عام ٢٠٢٠ بمبلغ اجم�ايل يتجاوز ٢٠ مليار 

دينار .
وقال�ت ال�وزراء يف مع�رض ردها عى طل�ب النائب 
محمد شياع السوداني ذي العدد ٣٢٤ يف ٦/٥/٢٠١9 
ال�ذي طالبهم فيه بصيانة الط�رق غر املكتملة بني 
املحافظ�ات والت�ي تس�ببت بإزه�اق اروح األبرياء 
والت�ي اطلق عليها طرق املوت أن�ه تم إدراج صيانة 

طرق املوت بموازنة ٢٠٢٠.

    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر التج�ارة، محم�د هاش�م 
العاني، بتفقد س�ايلو الشلب وصومعة 
الش�امية يف محافظة الديوانية، معربا 
عن أمل�ه بوصول انت�اج املحافظة من 

الشلب إىل ١7٠ ألف طن«.
وذكرت ال�وزارة، يف بي�ان نقله الناطق 

الرس�مي، وتلقته »املستقبل العراقي«، 
خ�الل  تفق�د  التج�ارة  »وزي�ر  إن 
زيرات�ه الي�وم، إىل محافظ�ة الديوانية 
س�ايلو الش�لب وصومعة الش�امية يف 

املحافظة«.
وأضاف البي�ان، أن »الوزي�ر اطلع عى 
استعدادات السايلو للموسم التسويقي 
ملحصول الشلب التي تنطلق يف الخامس 

ع�رش م�ن ترشي�ن الثاني واس�تيعاب 
الكميات التي ستس�وق م�ن الفالحني 

واملزارعني«.
وأع�رب الوزي�ر العان�ي، ع�ن أمل�ه أن 
»يك�ون انتاج املحافظ�ة ١7٠ الف طن 
ه�ذا املوس�م«.واكد »اس�تعداد الوزارة 
لتلبي�ة احتياجات مواقع االس�تالم من 
املس�تلزمات الخاص�ة بإنجاح املوس�م 

وتذليل كافة معوقات العمل«.
وق�ال الوزير بوقت س�ابق م�ن اليوم، 
خالل زيارته إىل املحافظة، أننا »نسعى 
اىل معالجة معوقات املوس�م التسويقي 
املحافظ�ة  فالح�ي  ودع�م  للش�لب 
واس�تحداث مراك�ز تس�ويقية«، مبينا 
أن »زيارتن�ا إىل الي�وم يف الديوانية تأتي 

ملعالجة جميع االشكال.

االعامر واإلسكان: صيانة »طرق املوت« ضمن موازنة ٢٠٢٠

وزير التجارة: نأمل بوصول انتاج الديوانية من الشلب إىل »17٠« ألف طن

البزوين: مقر نقابة الفنانني ارث للبرصة كونه قدم 
الكثري من االعامل عىل خشبة مرسحه

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   البصرة/ المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس البرصة الحقوقي 
للمرك�ز  البزون�ي  صب�اح حس�ن 
االعالم�ي ان مقر نقاب�ة الفنانني 
ارث للبرصة كون�ه قدم الكثر من 
االعمال عى خش�بة مرسحه لذلك 
تداولنا مع مدي�ر البلدية والجهات 
ذات العالقة عى الية سحب الدعوى 
القضائية واعادة املقر اىل الفنانني 
الف�رتة  اىل جان�ب س�عينا خ�الل 
القادم�ة بأعادة تأهي�ل املبنى بما 

يليق سمعة املحافظة وفنانيها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املركزي العراق�ي عن تعديالت يف ضواب�ط الترصيح عن 
األم�وال الداخلة إىل الع�راق والخارج�ة منه.وذكر بي�ان للبتك تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، انه »حرصاً م�ن البنك املرك�زي العراقي عى 
إيضاح التعليم�ات واللوائح الخاصة بالترصيح ع�ن األموال الداخلة 
والخارج�ة عرب الح�دود العراقية يودُّ البنك/ مجلس مكافحة غس�ل 
األموال وتمويل اإلرهاب، أن يعلن عن التعديل األول لضوابط الترصيح 
عن األموال عند إدخالها أو إخراجها عرب الحدود العراقية، واملنشورة 
يف جري�دة الوقائع العراقية بالع�دد }٤٥٥١{ بتاريخ ١9/ 8/ ٢٠١9، 
قب�ل دخولها حيز التنفيذ يف ش�هر ش�باط من ع�ام ٢٠٢٠، لتجنيب 
املواطنني واملس�افرين املس�اءلة القانونية ع�ن املخالفات املنصوص 
عليه�ا يف تلك الضوابط خالل نقل األموال عرب الحدود«.انتهىولالطالع 
عى نّص التعديل األول لهذه الضوابط يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني 

للبنك املركزي العراقي.

البنك املركزي يعلن عن تعديالت يف ضوابط الترصيح 
عن األموال اخلارجة والداخلة إىل العراق
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

1� ي�ر محافظة الديوانية دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخرب ة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب� ) ترميم مدرسة التعاون 
العربي االبتدائية يف غماس( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لس�نة 
)2019( وبكلف�ة تخمينية قدرها )304,256,000( ثالثمائة واربعة 
مليون ومائتان وستة وخمسون الف دينار ال غريها وحسب التبويب 
)الباب ( )58( نوع االس�تثمار )2( القسم )1( الفصل )5( املادة )4( 

النوع )2( التسلسل )34( وبمدة عمل )180( يوم 
2 � ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا 
املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية )الرشق ، العراق االخبارية ، 

املستقبل( 
3 � ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحص�ول ع�ى 
معلومات اضافية االتصال )محافظة الديوانية / قسم العقود املوقع 

االلكرتوني 
www.dewaniarc.com و

E-mail:dewaniarc_2005@yahoo.com
وخ�الل الدوام الرس�مي للدائرة وكما موضح�ة يف التعليمات ملقدمي 

العطاءات وال يخضع مقدمي العطاءات املحليني لالفضلية
 4 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية 
اوال � الخربة التخصصية : الخربة التخصصية للرشكة ولعقد )اعمال 
مماثل�ة( عدد )3( وللس�نوات ال� )10( الس�ابقة وبمبلغ ال يقل عن 
)212,979,200( مائت�ان واثن�ا ع�رش مليون وتس�عمائة وتس�عة 

وسبعون الف ومائتان دينار عراقي فقط ال غري 
ثانيا : الكوادر 

1 � مهندس مدني  عدد1
2 � مهندس كهرباء عدد1

3 � مساح عدد1
4 � عامل ماهر عدد1

5 � عمال 
ثالثا : املعدات

1 � شفل صغري  عدد1
2 � حادلة )كومباكرت( عدد1

3 � تنكر ماء عدد1
4 � خباطة قدرية حجم )5(م2

ب � املتطلبات املالية :
املوارد املالية من خالل تقدي�م ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع 
وبمبلغ ال يق�ل عن )121,702,400( مائ�ة وواحد وعرشون مليون 
وسبعمائة واثنان الف واربعمائة دينار عراقي فقط ال غري والخر )6( 

اشهر من تقديم العطاء 
ج � املتطلبات القانونية:

اوال : االهلي�ة وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العط�اء � ال يوجد 
تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , 
الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها 
تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل 
( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من 

قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : براءة ذمة نس�خة )اصلية( ونافذة ص�ادرة من الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل محافظة الديوانية /قسم العقود
ثالثا / شهادة تأسيس الرشكة

رابعا : هوية تصنيف املقاولني نافذة وتكون درجة وصنف املقاول او 

الرشكات املقاولة املطلوبة هي )العارشة(
خامسا : وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية(

5  �بام�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة 
)العربي�ة( بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد يف التعليمات 
ملقدم�ي العطاء وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائ�ق البالغة )250,000( 
مائت�ان وخمس�ون الف دينار عراق�ي فقط ال غريها غ�ري قابل للرد 
وان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م 
الحس�ابات / ام�ني الصندوق يف دي�وان املحافظة وس�وف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عى استفسارات املشاركني يف املناقصة عند 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني املصادف )2019/9/30( 

يف بناية املحافظة /الطابق الثاني / قاعة االجتماعات
6 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل ) محافظ�ة الديوانية / 
قس�م العقود لجنة فتح العطاءات( ابتداءا من يوم التايل لصدور اخر 
نرش لكت�اب االعالن ولغاية تاريخ غلق املناقصة وال يس�مح التقديم 
عن طريق الربيد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل )ديوان محافظة الديوانية 
/ الطابق الثاني / قاعة االجتماعات ( يف نفس موعد غلق املناقصة يف 
يوم االثنني يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتاريخ 2019/10/7 
وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخ�رة واذا صادف يوم فت�ح املناقصة 
عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عى ان تقدم العطاءات داخل 
ظ�روف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه االلكرتوني
7 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية( 
ملقدم�ي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنك�ي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 3% من مبلغ 
الكلف�ة التخميني�ة للمرشوع  وبمبلغ )9,127,680(  تس�عة ماليني 
ومائة وسبعة وعرشون الف وستمائة وثمانون دينار عراقي ال غريها  
معن�ون اىل جهة التعاقد )محافظة الديوانية / قس�م العقود( ويذكر 
فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة )118(  يوم من تاريخ غلق 

املناقصة الفعيل 
8 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون 
العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املح�دده فيها بفروعها كاف�ة والرشوط القانوني�ة والفنية  واملالية 
املطلوب�ة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء بما 
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاد عطاءه  تعترب 

غري مستجيبة
9 � تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )90( يوم 
اعتب�ارا من تاريخ غلق املناقصة ان جه�ة التعاقد غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة 
11 � يلت�زم الط�رف الثاني )منفذ العدل( بان يش�غل م�ا ال يقل عن 
)50%( م�ن عمال�ه موظفي�ه العمال�ة الوطني�ة عن طري�ق مراكز 
التش�غيل يف بغداد واملحافظ�ات  اال يف حالة اعت�ذار املركز عن توفري 
االع�داد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة 

)30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
12 � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ 
العق�د تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عى ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

حمافظة الديوانية
اعالن مناقصة عامةقسم العقود احلكومية

مناقصة رقم /2 لسنة 2019 ترميم مدرسة التعاون العريب االبتدائية 
مركز غامس

العدد : 1807
التاريخ : 2019/9/24

زهري عيل الشعالن
حمافظ الديوانية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

1ـيرس محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ ) تجهيز وتمديد انابيب 
ملركز وقرى ناحية املهناوية وتشمل )غضيب ، الجبور ، قرب زراعة 
املهناوية ، السيفانة ، عكر( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 
)2019( وبكلفة تخمينية قدرهـا )174,800,000( مائة واربعة 
وسـبعون  مليون وثمانمائة الف دينار ال غريها وحسـب التبويب 
)الباب ( )58( نوع االسـتثمار )2( القسـم )1( الفصل )4( املادة 

)4( النوع )4( التسلسل )100( وبمدة عمل )120( يوم 
2 ـ ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 
لهـذا املروع سـوف تنـر يف الجرائد الوطنية )الـرق ، العراق 

االخبارية ، املستقبل( 
3 ـ عـىل مقدمـي العطـاء املؤهلـني والراغبـني يف الحصـول عىل 
معلومـات اضافية االتصـال )محافظة الديوانية / قسـم العقود 

املوقع االلكرتوني 
www.dewaniarc.comو

E-mail:dewaniarc_2005@yahoo.com
وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي 

العطاءات وال يخضع مقدمي العطاءات املحليني لالفضلية
 4 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ ـ املتطلبات الفنية 
اوال ـ الكوادر 

1 ـ مساح عدد2
2 ـ عامل عدد 20

ثانيا املعدات 
1 ـ حفارة متعددة االغراض  عدد2

2 ـ شفل عدد1
3 ـ لوري قالب   عدد1
ب ـ املتطلبات املالية :

املوارد املالية من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املروع 
وبمبلـغ ال يقل مقداره  )69,920,400( تسـعة وسـتون مليون 
وتسـعمائة وعرون الف دينار عراقي فقط ال غريها  والخر )6( 

اشهر من تقديم العطاء 
ج ـ املتطلبات القانونية:

اوال : االهلية وتشـمل ) جنسية الركة مقدمة العطاء ـ ال يوجد 
تضارب باملصالح , لم يتم وضع الركة املقدمة يف القائمة السوداء 
, الركات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا 
وانهـا تعمل وفـق القانون التجـاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل ( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا 
اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات (
ثانيا : براءة ذمة نسخة )اصلية( ونافذة صادرة من الهيئة اعالمة 

للرضائب ومعنونة اىل محافظة الديوانية /قسم العقود
ثالثا / شهادة تأسيس الركة

رابعا : هوية تصنيف املقاولني نافذة وبدرجة  )العارشة(
خامسا : وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية(

5  ـبامكان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة 
)العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات 

ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( 
مائتان وخمسـون الف دينار عراقي فقط ال غريها غري قابل للرد 
وان اسـلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم 
الحسـابات / امني الصندوق يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند 
الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االثنني املصادف )2019/9/30( 

يف بناية املحافظة /الطابق الثاني / قاعة االجتماعات
6 ـ يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان التايل ) محافظة الديوانية / 
قسـم العقود لجنة فتح العطاءات( ابتداءا مـن يوم التايل لصدور 
اخـر نر لكتاب االعـالن ولغاية تاريخ غلق املناقصة وال يسـمح 
التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات او ممثليهـم الراغبـني بالحضـور اىل )ديوان 
محافظة الديوانية / الطابق الثاني / قاعة االجتماعات ( يف نفس 
موعـد غلق املناقصـة يف يوم االثنني يف تمام السـاعة الثانية عر 
ظهرا بتاريخ 2019/10/7 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه 
عـىل ان تقدم العطاءات داخـل ظروف مغلقـة ومختومة ومثبت 
عليهـا رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطـاء وتوقيعه ورقم 

الهاتف وعنوانه االلكرتوني
7ـ  كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمان للعطـاء ) التأمينات 
االوليـة ( ملقدمي العطاءات بموجـب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة 
3% من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع  وبمبلغ )244,680,,5(  
خمسـة ماليني ومائتان واربعة واربعون الف وسـتمائة وثمانون 
دينار عراقي ال غريها  معنون اىل جهة التعاقد )محافظة الديوانية 
/ قسـم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 

)118(  يوم من تاريخ غلق املناقصة الفعيل 
8 ـ يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط 
وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني  مسـتجيبة عند تلبيتها 
ملعايـري التاهيل املحدده فيها بفروعهـا كافة والروط القانونية 
والفنية  واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام 
مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها  يتم 

استبعاد عطاءه  تعترب غري مستجيبة
9 ـ تبقـى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمـي العطاءات  ملدة )90( 
يـوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصـة ان جهة التعاقد غري ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات 
10 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن والخر 

اعالن عن املناقصة 
11 ـ يلتزم الطرف الثاني )منفذ العدل( بان يشـغل ما ال يقل عن 
)50%( مـن عمالـه موظفيه العمالـة الوطنية عـن طريق مراكز 
التشـغيل يف بغداد واملحافظات  اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري 
االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة 

)30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
12ـ  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ 
العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

حمافظة الديوانية
اعالن مناقصة عامةقسم العقود احلكومية

مناقصة رقم /3 لسنة 2019 جتهيز ومتديد انابيب ملركز وقرى ناحية املهناوية وتشمل 
)غضيب ، اجلبور ، قرب زراعة املهناوية ، السيفانة ، عكر(

العدد : 1808
التاريخ : 2019/9/24

زهري عيل الشعالن
حمافظ الديوانية
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1�يرس محافظ�ة الديوانية دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخ�ر ة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب� ) تأهيل جزء من مغذي 
النغيشية يف غماس   ( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة )2019( 
وبكلفة تخمينية قدرها )544,636,000( خمسمائة واربعة واربعون 
مليون وستمائة وستة وثالثون الف دينار ال غريها  وحسب التبويب 
)الباب ( )58( نوع االستثمار )2( القسم )1( الفصل )2( املادة )10( 

النوع )4( التسلسل )64( وبمدة عمل )200( يوم 
2 � ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا 
املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية )الرشق ، العراق االخبارية ، 

املستقبل( 
3 � ع�ى مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحص�ول ع�ى 
معلومات اضافية االتصال )محافظة الديوانية / قسم العقود املوقع 

االلكرتوني 
www.dewaniarc.comو  

E-mail:dewaniarc_2005@yahoo.com
وخ�الل الدوام الرس�مي للدائرة وكما موضح�ة يف التعليمات ملقدمي 

العطاءات وال يخضع مقدمي العطاءات املحليني لالفضلية
 4 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ � املتطلبات الفنية 
اوال � الخرة التخصصية : الخرة التخصصية للرشكة ولعقد )اعمال 
مماثل�ة( عدد )3( وللس�نوات ال� )10( الس�ابقة وبمبلغ ال يقل عن 
)381,245,200( ثالثمائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسة 

واربعون الف ومائتا دينار عراقي فقط ال غري 
ثانيا : الكوادر 

1 � مهندس مدني  عدد1
2 � مهندس كهرباء عدد1

3 � فني عدد2
ثالثا : املعدات

1 � رافعة هياب عدد1
2 � لوري عدد1

3 � بيك اب دبل قمارة عدد1
4 � شفل صغري عدد1

5 � تنكر ماء عدد1
ب � املتطلبات املالية :

املوارد املالية من خالل تقدي�م ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع 
وبمبلغ ال يقل مقداره  )217,854,400( مائتان وسبعة عرش مليون 
وثمانمائة واربعة وخمسون الف واربعمائة دينار عراقي فقط ال غري 

والخر )6( اشهر من تقديم العطاء 
ج � املتطلبات القانونية:

اوال : االهلي�ة وتش�مل ) جنس�ية الرشكة مقدمة العط�اء � ال يوجد 
تضارب باملصالح , لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء , 
الرشكات اململوكة للدولة ) ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها 
تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل 
( , غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من 

قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا : براءة ذمة نس�خة )اصلية( ونافذة ص�ادرة من الهيئة العامة 

للرضائب ومعنونة اىل محافظة الديوانية /قسم العقود
ثالثا / شهادة تأسيس الرشكة

رابعا : هوية تصنيف املقاولني نافذة وتكون درجة وصنف املقاول او 
الرشكات املقاولة املطلوبة هي )العارشة(

خامسا : وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية(
5  �بام�كان مقدم�ي العطاءات املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة 
)العربي�ة( بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد يف التعليمات 
ملقدم�ي العطاء وبعد دف�ع قيمة البيع للوثائ�ق البالغة )250,000( 
مائت�ان وخمس�ون الف دينار عراق�ي فقط ال غريها غ�ري قابل للرد 
وان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م 
الحس�ابات / ام�ني الصندوق يف دي�وان املحافظة وس�وف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باالجابة عى استفسارات املشاركني يف املناقصة عند 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني املصادف )2019/9/30( 

يف بناية املحافظة /الطابق الثاني / قاعة االجتماعات
6 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل ) محافظ�ة الديوانية / 
قسم العقود لجنة فتح العطاءات( ابتداءا من اليوم التايل لصدور اخر 
نرش لكت�اب االعالن ولغاية تاريخ غلق املناقصة وال يس�مح التقديم 
عن طريق الريد االلكرتوني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل )ديوان محافظة الديوانية 
/ الطابق الثاني / قاعة االجتماعات ( يف نفس موعد غلق املناقصة يف 
يوم االثنني يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتاريخ 2019/10/7 
وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخ�رة واذا صادف يوم فت�ح املناقصة 
عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عى ان تقدم العطاءات داخل 
ظ�روف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م 

مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه االلكرتوني
7 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) التأمينات االولية( 
ملقدم�ي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنك�ي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 3% من مبلغ 
الكلف�ة التخميني�ة للم�رشوع  وبمبلغ )16,339,080(  س�تة عرش 
مليون وثالثمائة وتسعة وثالثون الف وثمانون دينار عراقي ال غريها  
معن�ون اىل جهة التعاقد )محافظة الديوانية / قس�م العقود( ويذكر 
فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة )118(  يوم من تاريخ غلق 

املناقصة الفعيل 
8 � يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون 
العطاءات املقدمة من املناقصني  مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املح�دده فيها بفروعها كاف�ة والرشوط القانوني�ة والفنية  واملالية 
املطلوب�ة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم الت�زام مقدم العطاء بما 
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها  يتم استبعاد عطاءه  تعتر 

غري مستجيبة
9 � تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات  ملدة )90( يوم 
اعتب�ارا من تاريخ غلق املناقصة ان جه�ة التعاقد غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات 
10 � يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور الن�رش واالعالن والخر 

اعالن عن املناقصة 
11 � يلت�زم الط�رف الثاني )منفذ العدل( بان يش�غل م�ا ال يقل عن 
)50%( م�ن عمال�ه موظفي�ه العمال�ة الوطني�ة عن طري�ق مراكز 
التش�غيل يف بغداد واملحافظ�ات  اال يف حالة اعت�ذار املركز عن توفري 
االع�داد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة 

)30 يوم(  من تاريخ استالم املركز للطلب 
12 � يف حالة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ 
العق�د تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عى ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

حمافظة الديوانية
اعالن مناقصة عامةقسم العقود احلكومية

مناقصة رقم /1 لسنة 2019 تأهيل جزء من مغذي النغيشية يف غامس

العدد : 1806
التاريخ : 2019/9/24

زهري عيل الشعالن
حمافظ الديوانية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الحاق�ا بكتبن�ا ذوات االع�داد )5804 يف 2019/9/19 و 5576 يف 
2019/9/15 و5572 يف 2019/9/15 و5642 يف 2019/9/17  

و5643 يف 2019/9/17( الخاصة بإملناقصات املدرجة ادناه:
1- 27 /  بلدي�ات 2019 مرشوع انش�اء موقع الطمر الصحي يف 

الهارثة عىل القطعة املرقمة
30/11 م11 طالع املعيدي.

2-  48/ بلدي�ات 2019 م�رشوع تجهي�ز ونصب معمل اس�فلت 
ن�وع AMMANN املاني بطاقة 140 طن /س�اع متكامل ملديرية 
بلدية ابي الخصيب مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي أبو 

الخصيب والفاو ونواحيهما.
3- 51 / بلديات 2019  مرشوع تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع 
AMMANN املاني بطاقة 140 طن /س�اع متكامل ملديرية بلدية 
املدينة لقضاء املدينة ونواحيه مع اليات ومعدات اكساء شوارع.

4-  29/ ماء 2019مرشوع )تجهيز اليات تخصصية ملديرية ماء 
البرصة (

5- 7/ ام�ن وعدال�ة 2019  مرشوع )تأهيل وترمي�م مقر القوة 
البحرية (

نود ان ننوه اىل ايقاف اعالن املناقصات اعاله
اس�تناداً اىل كتاب قس�م التخطي�ط واملتابعة ذي الع�دد 4197 يف 

2019/9/22 لعدم مصادقته وزاريا.

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ ) ايقاف (

املهندس
اسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

اعادة نرش مناقصة  خارجية
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعادة اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل رشوط املناقصة 
وحس�ب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري قابل للرد علما بان تاريخ الغلق الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم 2019/11/11 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االع�الن  اىل ما بعد العطلة ويعترب الي�وم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقص�ة وفقا للرشوط املدرجة 

ادناه :
1 � تقديم كافة مستمس�كات الرشكة )ش�هادة تأس�يس / عقد تأس�يس الرشكة مع محرض االجتماع االول التأس�ييس واالعمال املماثلة 
والكف�اءة املالية للرشكة � ش�هادة تأس�يس للرشكة الرئيس�ة للرشكات التي لديها ف�روع او مكتب اقليمي يف الع�راق ( مصادقة من قبل 
الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمسكات املذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 � شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك 

الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي 

او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان 
ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ دقهر 

)9,500( $ تسعة االف وخمسمائة دوالر امريكي فقط 
5 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

www.SRC.GOV.IQ 6 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 7 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

8 � يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية والوثيقة القياسية  لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف مغلقة 
ومختومة

9 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � القدرة املالية : القدرة املالية عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية االتية : 

1 � الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني  معتمد
2 � معدل ايراد سنوي يعادل )237,500( مائتان وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دوالر امريكي للسنوات الخمس السابقة  

3 � سيولة نقدية تعادل )237,500( مائتان وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دوالر امريكي
ب  �الخربة والقدرة الفنية 

 ان يق�دم دلي�ال موثقا يوضح امكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة ادناه )قائمة باالعمال املماثلة التي قام بها مش�ابه لهذا 
املرشوع( 

10 � يجب التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
493 /2019/E  

للمرة الثالثة
 Environment pollution instrument for Thi Qar Refinery

المبلغ التخميني للمناقصة (475.000)$  فقط اربعمائة وخمسة وسبعون الف دوالر امريكي
 200.000

IQD

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad 
Oil Field Southern Part.
Tender Title: Purchasing Casing for 6 Zubair Formation Wells
Tender No.: 032-PC-19 )2nd round(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for Second Time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to Purchasing Casing for 6 Zubair Formation Wells and technical requirement 
as follow:

Part Two: Deadline for purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents on/Before 30th Sep 2019 at 
Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: A person can only represent a company 
Part Three: 
All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 PM of 9th October 
,2019 based on the ITB documents.
The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline 
of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance 
with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the 
envelope.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. before the date 
of 4:00 PM of 9th October,2019 by Email to wangzhiliang@ebspetroleum.com /nidawei@ebspetroleum.com/ cp@ebspetroleum.com, for the 
purpose of swift answering before the bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, 
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Supplying Medical Equipment and Medicine
Tender No.: 034-PC-19 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for Second Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide Supplying Medical Equipment and Medicine.
Part Two: 
Any bidder who is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents on/Before 
30th Sep 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the 
following documents for the company:
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: A person can only represent a company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 4:00 
PM of 11th October, 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp 
before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. before the date of 4:00 PM of 9th October, 2019  by Email to wangzhiliang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.
com, for the purpose of swift answering before the bidding date.
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

No. Qty UOM Description
1 17,000 meter Casing 13-3/8" N80 12.19mm 68ppf BTC length 9.5-12.0m
2 8,800 meter Casing 9-5/8" L80-1 11.99mm 47ppf BTC length 9.5-12.0m
3 9,200 meter Casing 7" L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 9.5-12.0m

NOTE

The company requires all casing must be made in Western Europe, North 1. 
America, Japan , Canada and other origins (including Chinese Origin) that they 
have already supplied same product (which Iraq intends to import) to Iraq and 
other oil countries, especially Arab Gulf Countries, USA, Europe, and there is 
no any comments on it. (Refer to ITB Requirement)

Provide certificates of origin authenticated by Iraqi Embassy in manufacturing 2. 
country. Provide certificates of manufacturing inspections, authenticated by 
third party inspection approved by Ministry of Oil

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No:  032/PC/19 )2nd round(
Purchasing Casing for 6 Zubair Formation Wells

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcements for Tender No: 034-PC-19 )2nd round(
Supplying Medical Equipment and Medicine

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

مسامهي رشكة االقرص للرصافة / املسامهة اخلاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ... 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

املعدل .
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة ) االقرص للرصافة / م . خ 
( الذي س�ينعقد يف بغداد – الكرادة خارج – الش�ارع الرئييس – مقابل تجهيزات 
الوردة الغذائية يف تمام الس�اعة العارشة من صباح ي�وم االربعاء املصادف 16 / 

10 / 2019 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس االدارة . 

راج�ني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل 
الغ�ري بموج�ب وكالة مصدقة عن كات�ب العدل عىل ان تودع االناب�ات والوكاالت 
لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع استنادا 
الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل مستصحبني 
معكم شهادة االسهم االصلية الصادرة من الرشكة ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤج�ل االجتماع اىل االس�بوع التايل ي�وم االربعاء املص�ادف 23 / 10 / 

2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن نقابة 
النج�ف  ف�رع   / العراقي�ني  املهندس�ني 
االرشف رقم املنتس�ب / 169891 بتاريخ 
2014/5/27 بأس�م/ كرار ستار تومان 
صكب�ان . فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار.
����������������������������������

فقدان سند
فقد مني سند العقار املرقم 6880/1 حي 
القدس باسم عبد الحر عبد الله مهدي عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4823 / ش5 / 2019 

التاريخ : 23 / 9 / 2019 
اىل / املدعى عليه / صالح عبد الله ياسني 

م / اعالن 
اقام�ت املدعية زوجتك ) عذراء صبح�ي عباس ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
ومضمونه�ا تطلب فيها التفري�ق للهجر ولكونك مجهول 
مح�ل االقام�ة وعدم توف�ر املعلومات عنك حس�ب كتاب 
مركز رشطة الش�علة واش�عار مختار منطقة الصابيات 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 6 / 10 / 2019 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال ماينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة /3342

التاريخ 2019/9/16
اىل املدعوه / خميسة حمزة كايش

ق�دم طالب حج�ة الوفاة حنان بايش حس�ن 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بحق املدع�وه ) خميس�ة حمزة 
كايش( ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامه�ا خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض 

عامر حسني حمزة

جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات
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مسامهي رشكة الفنجان للرصافة / املسامهة اخلاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ..
اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

املعدل . 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة ) الفنجان للرصافة / م . خ 
( الذي سينعقد يف بغداد – الكرادة خارج – الشارع الرئييس – مقابل نادي الهندية 
يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف 14 / 10 / 2019 وذلك 

ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس االدارة . 

راج�ني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل 
الغ�ر بموج�ب وكالة مصدقة عن كات�ب العدل عىل ان تودع االناب�ات والوكاالت 
لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع استنادا 
الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل مستصحبني 
معكم شهادة االسهم االصلية الصادرة من الرشكة ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع التايل يوم االثنني املصادف 21 / 10 / 2019 

يف نفس الزمان واملكان املعينني .
جماهد حممد شايف العيفان 

عـ / مسجل الرشكات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )92(  2019/9/24 
تعل�ن اللجنة اعاله ع�ن تأجري العقارات  املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه  
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية القريوان وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة 
مديرية بلدية القريوان وخالل مدة )15(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر 
االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%50( 
من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن 
واملصاريف االخرى على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم 
االخ�رى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجر امللك 
وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية القريوان  
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط 

العقارات 
1 / تأجرية علوة بيع املواشي على جزء من القطعة املرقمة 1/1192م92 

ابليج البالغ مساحتها اربعة دومن بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2018/1952

التاريخ : 2019/9/24
اىل املنفذ / عمار صباح ابراهيم

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كت�اب مركز رشط�ة الب�رصة العدد 
)12022( يف 2019/9/2 وكت�اب املجل�س البلدي ملنطقة الس�عدونية 
108 يف 2019/9/16 ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البرصة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد رياض هالل
اوص�اف املحرر : ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الب�رصة العدد 
)2647/اعرتاضية/2018( يف 2018/9/13والخاص بالنفقة الشهرية 
ل ) عف�اف رع�د داود( )412000( ال�ف ومبلغ املرتاك�م )3600000( 

مليون 
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مجلس القضاء االعىل

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1245/ب/2019

التاريخ 2019/9/23
اعالن

املدعي / عادل عبد الحسني مشاري
املدعى عليها / ماجدة عبد الحسني مشاري

تبلي�ع محكمة بداءة  البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 4/217 
الرباط الصغر مساحته 366م2 يقع يف منطقة الطويسة بالقرب من 
تصوير العروس�ة وهو عبارة عن دار س�كن مؤلف�ه من جزئني الجزء 
االول مكون من اس�تقبال وصالة وغرفتني نوم وحمام ومرفق صحي 
البناء من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان العكادة واالرضية سراميك 
درجة العم�ران قديم وتوجد حديقة يف مدخل الدار ومش�غول من قبل 
املدع�ي واف�راد ارسته اما الج�زء الثاني مؤلف من غرف�ة نوم وحمام 
ومرف�ق صح�ي واس�تقبال ومطب�خ والبناء م�ن الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت املس�لح واالرضي�ة س�راميك درجة عمران�ه جيدة جدا 
ومش�غول من قب�ل ابن املدعي املدعو س�جاد عادل عبد الحس�ني وان 
املشيدات يف الجزء الثاني تعود للشاغل اعاله كما اوضح املدعي فمن له 
رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنسبة 
10% م�ن القيمة املق�درة للعق�ار والبالغة ثالثمائة وواحد وس�بعون 
ملي�ون وثمانمائ�ة الف دينار وبص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة من 
مرصف حكومي وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم 

الثالثني التايل للنرش وان اجور املناداة عىل املشرتي
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وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10381
التاريخ : 2019/9/24

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املواط�ن ) وحيد طه عيل( الذي يروم 
تبدي�ل لقب�ه وجعله )الصع�رباوي( بدال م�ن )الس�لطاني( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد 781/ب2019/1
التاريخ 2019/9/24

اعالن حكم غيابي
اىل / املدعى عليها / نجالء محمود عباس

بتاري�خ 2019/7/28 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم اعاله 
واملتضم�ن الحك�م بابطال القي�د املرقم 137 نيس�ان 2011 جلد 919 
الخاص بشهام املدعى عليها نجالء محمود عباس والبالغة 105 سهم 
للعق�ار املرقم 2535/25 م1 رشقي ش�فته واعادة تس�جيل الس�هام 
باس�م والدة املدعي املالكة خمائل سعدون عناد وحسب قيدها السابق 
واش�عار دائرة التس�جيل العقاري يف دياىل للتأشر بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب محاماة وكيل 
املدع�ي املحامي مهن�د حميد مبلغ ق�دره مائة وخمس�ون الف دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ مه�دي ابراهيم نجم يف 
2019/9/19 يف مركز رشطة التجرير بكتابهم املرقم ق14507/4/1 
يف 2019/9/21 ومرافقة اشعار مختار قضاء بعقوبة )9( مختار حي 
التحري�ر محلة )309( املختار احمد كميش س�لطان يف 2019/9/19 
واملصدق م�ن قائمقامية قضاء بعقوب�ة يف 2019/9/23 قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار ولك حق االع�رتاض ضمن  امل�دة القانونية وبعكس�ه يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

مهدي قدروي كريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 27 / ب / 2019 

التاريخ : 18 / 9 / 2019 
اعالن 

بتاري�خ 1 / 4 / 2019 وبموج�ب الدعوى البدائية املرقمة بالعدد 27 / 
ب / 2019 اصدرت محكمة بداءة الخالص قرار حكم مكتسب الدرجة 
القطعية يقيض بازالة شيوع العقار املرقم 473 / 1 – نفس الخالص – 
عليه تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية عن طريق الصحف املحلية 
وملدة ) 30 ( ثالثون يوما – عىل ان يكون البيع يف الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم التايل النته�اء مدة النرش ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
العلنية عطلة رس�مية – يك�ون املوعد يف اليوم التايل للعطلة الرس�مية 
وع�ىل الراغ�ب بالرشاء ايداع تامينات قانونية قدره�ا ) 10 % ( من بدل 

البيع ان لم يكن رشيكا . 
القايض 

اوصاف العقار موضوع املزايدة :
1 – رق�م العقار وموقعه وجنس�ه : 473 / 1 – نف�س الخالص – ملك 

رصف .
2 – املشتمالت : العقار عبارة عن قطعة ارض مشيد عليها حديثا ثالث 
محالت تجارية مس�تاجرة + ثالث شقق يف الطابق العلوي ) فارغة ( + 

مخزن داخيل مستاجر . 
3 – املساحة الكلية : 255 مرت مربع .

4 – الشاغل الحايل : ليث غزال .
5 – الوارد السنوي : 000 ، 800 ، 10 فقط عرشة ماليني وثمانمائة الف 

دينار عراقي الغر .
6 – القيمة التقديرية : 000 ، 000 ، 265 فقط مئتان وخمس وس�تني 

مليون دينار عراقي الغر .
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دائرة كاتب العدل يف الكرادة 

العدد العمومي : 24131 
ؤقم السجل : 121 

التاريخ : 19 / 9 / 2019 
انذار 

اىل الس�يد رسمد عباس فياض – وكيله السيد رعد حسني حاتم 
– عنوانه العراق – بغداد – م507 ز 12 دار 7 . 

جهة االنذار :
س�بق وان ت�م التعاقد بينن�ا بموجب العقد التحري�ري املؤرخ 3 
/ 9 / 2018 ع�ىل بيعك�م يل العق�ار املرق�م 327 / 99 مقاطعة 
بتاوي�ن والواق�ع يف منطقة العرص�ات وبالرغم من اس�تالمكم 
كام�ل بدل البي�ع وبالرغ�م م�ن مطالبتن�ا املتكررة لك�م بعدة 
م�رات بتحوي�ل ملكية العقار ل�دى دائرة التس�جيل العقاري – 
علي�ه اقتىض حضوركم يوم االحد املواف�ق يوم 29 / 9 / 2019 
وجلبكم كافة املستمس�كات الشخصية الخاصة بتحويل العقار 
اعاله وبعكسه وعدم حضوركم س�وف نقوم بمراجعة املحاكم 
املختص�ة وتحميلكم كاف�ة التبعات القانوني�ة واملالية ) املدنية 

والجزائية ( 
املنذر 

احمد هادي عبد 
وكيل�ه املحام�ي رعد حات�م حنفي�ش بموجب الوكال�ة املرقمة 
31005 يف 27 / 11 / 2018 – هوي�ة نقاب�ة املحام�ني املرقم�ة 

4125 يف 17 / 1 / 2018 .

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد :2362/ب/2019
التاريخ : 2019/9/24

اىل املدعى عليه / جاس�م نش�مي ش�الكة املدير املفوض لرشكة  
واحة الخرات

اعالن
اقام�ت املدعي�ة / ب�رشى كاظم باي�ش الدع�وى املرقمة اعاله 
تطلب دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك بتس�ديد مبلغ خمس�ة 
وسبعون ورقة فئة مائة دوالر عن قيمة اجور الذهاب اىل الديار 
املقدس�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة 
املش�تل / بغ�داد واملرف�ق بكتاب مرك�ز رشطة الرش�اد بالعدد 
166560 يف 2019/9/18 تق�رر تبليغ�ك  بمضم�ون عريض�ة 
الدعوى املرقم�ة 2362/ب/2019 ون�رش بصحيفتني محليتني 

لذا اقتىض  حضورك يوم 2019/9/30
القايض

محمد عبد الرضا
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فقدان وثيقة مدرسية

فقدت الوثيقة املرقمة 2019/9/19/66 الصادر 
م�ن متوس�طة الس�بطني املعنون اىل متوس�طة 
الرتاث باس�م / كرار احمد حسن من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������

تنويه
االع�الن الصادرم�ن املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات /مكت�ب املثن�ى املنش�ور بصحيفة 
املستقبل العراقي العدد / 1987 يف 2019/9/23 

حيث سقط سهوا البيع لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فقدت هوية املوظ�ف الوزارية الصادرة من 
الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب 
باس�م / عمار عبد الحي عباس – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

���������������������������������
فقدان 

فقد وص�ل قبض امانات الص�ادر من بلدية 
الب�رصة املرق�م ) 461491 ( مؤرخ يف 9 / 2 
/ 2015 بمبل�غ ) 450000 ( ال�ف باس�م / 
س�الم حسني عيل – فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 

م / اعالن مفقود 
اسم املفقود ) رفعت محمود سدرة ( 

بتاري�خ 29 / 12 / 2009 قدم�ت املدعوة ) 
لقاء س�عد اس�ماعيل ( تطل�ب فيها نصبها 
قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 29 / 12 
/ 2006 ول�م تع�د لحد االن لذا ق�رر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك 
خ�الل خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الثاني 
لتاري�خ الن�رش س�وف تنصب ) لقاء س�عد 

اسماعيل ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 

���������������������������������
محكم�ة بداءة البص�رة 
العدد:2040/ب/2019 

التاريخ: 2019/9/17
اعالن 

اىل املدع�ى عليه / املدير املفوض لرشكة اونا 
اويل – يوان اي�ه أي ويس العراق املحدودة / 

إضافة لوظيفته
لرشك�ة  املف�وض  )املدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
ضفاف الخلي�ج للحماية األمني�ة للرشكات 
واألش�خاص / إضاف�ة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 2040/ب/2019 يطل�ب 
فيها الزام�ك بتأديتك املبال�غ املرتتبة بذمتك 

والبالغة 46,796,48   دوالر امريكي. 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
مناوي باش�ا. قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن���ًا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يوم 
2019/10/3 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنكم قانوناً فسوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً.
القايض / علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 1480/ 2019

التاريخ : 2019/9/23 
اىل  /املنفذ عليه 

اىل املدين )عباس عيل يوسف(
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز 
رشط�ة ح�ي الرس�الة املرق�م 5608 يف 
2019/9/18 واش�عار مخت�ار املنطقة  
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ الس�ماوة 
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

جعفر حسني دخيل أل شرب
اوص�اف املح�رر: الزامك بدف�ع التجاوز 
الحاص�ل م�ن قبله ع�ىل العق�ار املرقم 
77 /981 م19 ام العصاف�ر واملتمث�ل 
بمس�احة بالبناء عىل مس�احة )1( م2 
بابعاد )10( س�م من امام الطريق العام 
وينته�ي يف املؤخرة بصفر حس�ب قرار 
محكم�ة بداءة الس�ماوة املرق�م 951/

ب/2019 يف 2019/7/18 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4718 / ش2 / 2019 
التاريخ : 23 / 9 / 2019 

اىل / املدعى عليه / صباح حميد محل 
م / اعالن 

اقامت املدعية زوجتك ) س�لوى حس�ني 
مغ�ر ( الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد 
اعاله امام محكمة االحوال الش�خصية 
يف بعقوب�ة ومضمونه�ا تصدي�ق طالق 
ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وعدم 
توف�ر املعلوم�ات عن�ك تق�رر تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 30 / 9 / 
2019 ويف حالة عدم حضورك او ماينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

عمر حميد محمود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2294/ 2019

التاريخ : 2019/9/12 
اىل  /املنفذ عليه 

حسني ناظم جياد
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خالل 
رشح املبلغ يف ورقتي التكليف بالحضور 
واش�عار مخت�ار منطقة النج�ف املركز 
)سعيد حس�ن الكريطي (   انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية التنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راء التنفيذ الج�ربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس 
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 
 2019/6/23 2427/ب2019/4يف 
املتضمن الزام املدعى عليه حسني كاظم 
جي�اد بتأديت�ه للمدعي ن�ارص عبد الله 
كاظم مبلغا قدره مليونني وخمس�مائة 
الف دينار وتحميله الرس�وم واملصاريف 

واتعاب املحاماة
���������������������������������

فقدان سند
فقد مني س�ند العقار املرقم 26751/3 
حي الجامعه يف النجف باسم عبد العليم 
محم�د رضا س�بع فعىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.
���������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / حسنه فرحان نارص 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن قرب مجم�ع النهضة 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشي�كك الس�يد مصطفى محم�ود عبد 
الجب�ار بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 1 / 768 مقاطعة ) 7 
البور ( لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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دولة الرعاية الرصحية
          ساطع راجي

ال تتمت�ع نصائ�ح صن�دوق النق�د ال�دويل 
بالش�عبّية كم�ا أّن نصائح�ه ال ت�ؤدي اىل 
أرقام�ه  أّن  املرج�وة غالب�ا غ�ر  النتائ�ج 
وتحذيراته واقعي�ة، ويف أحدث تحذيرات له 
أش�ار الصن�دوق اىل أن الحكوم�ة العراقية 
“ترسف” يف االنفاق بطريقة تهدد أي تقدم 
اقتصادي، وكلما انطلق حديث عن مشاكل 
التربي�رات  انفج�رت  العراق�ي  االقتص�اد 
والتفسرات القديمة من نوع “العراق دولة 
ريعّي�ة وتعتمد ع�ى النفط فق�ط ومعظم 
االم�وال تذهب اىل روات�ب املوظفني”، وهذا 

أقل من ثلث الحقيقة، فالثلث الثاني 
يقول: ان جهاز الدولة العراقية لم يعد قادرا 
ع�ى ادارة االقتصاد بطريقة تواكب العرص 

الختالالت قانونية وفنية وحتى تكنولوجية، 
أما الثلث الثالث فهو املتعلق بعدم س�يطرة 
الدول�ة فعلي�ا عى كل منافذ ريعها بس�بب 
االلتباس�ات االمني�ة والسياس�ية وتزاحم 
الق�وى الداخلي�ة يف االس�تيالء ع�ى موارد 

الريع واملمتلكات العامة.
إنَّ الرتكي�ز عى ريعّية الدول�ة وثقل رواتب 
املوظف�ني س�هل وال يؤدي اىل مش�اكل عند 
الحدي�ث عن�ه، وإذا ل�م يك�ن يف الي�د غ�ر 
التحّكم برواتب املوظف�ني لتقليص االعباء 
ف�إّن األجدر بالدولة أن تنتقل من سياس�ة 
ملؤسس�ات  املتواصل�ة  واالدارة  التعي�ني 
الرصيح�ة  الرعاي�ة  مفه�وم  اىل  خ�ارسة 
واملبارشة، فمن غر املربر ان يتحول التعيني 
عى مالك الدوائر وال�ركات الحكومية اىل 
مجرد حيلة إليصال املال اىل املواطنني او اىل 

ج�زء منهم فه�ذه الحيلة تكل�ف الدولة ما 
يس�اوي رواتب املوظف�ني الفعليني تقريبا، 
الدولة ليس�ت بحاجة اىل كل ه�ذا الكم من 
املوظف�ني وبعض ال�ركات العامة تخرس 
منذ سنوات طويلة وأصبحت خارج الخدمة 
الفعلي�ة نظرا لتهالك املعدات وقدمها )أكثر 
املصانع الحكومية حداثة يعود انش�اؤه اىل 
الثمنينيات( وارتفاع كل�ف االنتاج وتراجع 

مهارة العاملني.
 واي حدي�ث ع�ن حم�الت لتنش�يط ه�ذه 
الركات هو مجرد احالم شعبوّية أو حيل 
لس�حب مزيد م�ن االموال إلنج�از عمليات 
إعادة تأهي�ل وهمّي�ة، ويف كل االحول فإّن 
الدول ل�م تع�د تنت�ج االلب�ان والبطانيات 
واالحذية والسكائر...إلخ إاّل يف حالة البلدان 
املأزوم�ة الت�ي تتج�ه اىل الكارث�ة، الدول�ة 

املع�ارصة تحم�ي وتدع�م االنت�اج فق�ط، 
والدعم والحماية يكونان مروطني بنسب 
تش�غيل للمواطنني وعدم االحتكار وضبط 

االسعار، وإاّل فاالستراد ليس عارا.
دول�ة الرعاي�ة الرصيح�ة هي االق�رب اىل 
تحقي�ق معظم النصوص الدس�تورية التي 
تتحدث عن ملكية الش�عب العراقي لثروته 
وحقوق االفراد يف العالج والسكن والتعليم، 
واأله�م انها تحق�ق املس�اواة والعدالة بني 
املواطن�ني س�واء كان�وا موظف�ني أو غ�ر 
موظفني م�ادام مفه�وم العم�ل يف العراق 
قد تم مس�خه ولم يع�د مرتبطا باالنتاج بل 
بكونه مجرد قن�اة ملنح املال وغالبا بصيغة 
للمزاي�دة السياس�ية والتحش�يد واالبت�زاز 
االنتخابي�ني، ولذل�ك علين�ا أن ال نس�تبعد 
الربط ب�ني تدن�ي املش�اركة يف االنتخابات 

وإيقاف التعيينات.
الرعاي�ة الرصيحة تعن�ي ان الدولة تتكفل 
مب�ارشة  للمواطن�ني  والتعلي�م  بالع�الج 
للرقاب�ة  خاضع�ة  خاص�ة  مؤسس�ات  يف 
وملزم�ة بتعيني مواطنني عراقيني بنس�ب 
ما وضمانهم صحيا وتقاعديا بدل مواصلة 
االنف�اق عى مؤسس�ات صحي�ة وتعليمية 
حكومية فاش�لة ومرتهل�ة وتالحقها تهم 
الفس�اد غالب�ا، والرعاي�ة الرصيحة تعني 
تسليم املواطنني معاش�ات شهرية تحفظ 
كرامته�م يف حال عدم حصولهم عى فرص 

عمل يف القطاع الخاص.
دول�ة الرعاي�ة الرصيح�ة ليس�ت ابت�كارا 
جدي�دة وال بدعة مضللة ب�ل حقيقة قائمة 
يف اكث�ر من مكان لكنه�ا تتعرض يف العراق 
للتش�ويه الس�يايس إلّن اس�تمرار االنفاق 

عى مؤسسات متهالكة هو مصدر لتمويل 
قوى سياس�ية مثلما تؤدي دعوات التوسع 
يف التعي�ني غر املنت�ج اقتصاديا اىل تحزيب 

املواطنني وابتزازهم.
دول�ة الرعاي�ة الرصيح�ة تف�ّكك الحلق�ة 
االقتصادي�ة املفرغ�ة الت�ي تربط معيش�ة 
املواطن بالعطف السيايس عرب اتالف الثروة 
العامة يف مؤسسات غر منتجة من األجدر 
الترّصف بأصولها وخاصة االرايض واملباني 

بطريقة أكثر جدوى.
االص�الح االقتصادي يف الع�راق هو مفتاح 
وأس�اس كل إص�الح وه�و ماتدرك�ه قوى 
الحكم لكنها ترفضه بشدة، فاملسار الدارج 
للتعامل مع ثل�ث األزمة )رواتب املوظفني( 
هو ما يغطي ع�ى الثلثني الكبرين )تهالك 

االدارات ونهب موارد الثروة العامة(.

تنظيم املدن
          يعقوب يوسف جبر 

إنَّ تنظيم امل�دن خاصة يف مجال البنى التحتية 
املتع�ددة هو ف�ن وعلم )هندس�ة املدن(، ظهر 
عى ش�كل خطط هندس�ية يف العال�م املتمدن 
أدت إىل تط�ور املدن عمراني�ا يف الدول املتمدنة 
خاص�ة خ�الل الق�رن امل�ايض وبداي�ة القرن 
الح�ايل، فت�م وض�ع الس�رتاتيجيات والخطط 
الهندس�ية الفاعلة، من قبل ذوي االختصاص 
واملهندسني والخرباء بهدف تهيئة مدن عرصية 
وحديثة، تضمن لس�كانها الحياة األفضل، وقد 
كان االنفج�ار الس�كاني يف العالم هو الس�بب 
الرئي�ي يف وضع خط�ط تطوير امل�دن، ومن 
أهم جوانب هذه الخطط هو إنشاء شبكة من 
الط�رق واملجرسات واألنفاق داخل املدن تحقق 
جملة من األه�داف االقتصادي�ة واالجتماعية 
والرتبوية، فم�ن األه�داف االقتصادية ضمان 
قيام نشاط اقتصادي مستمر يتمثل يف التنمية 
املس�تدامة، لكن هذا النشاط بحاجة ماسة إىل 
بن�ى تحتية داخل املدن، وب�دون هذه البنى لن 
يش�هد هذا النش�اط تطورا وتنافس�ا إيجابيا، 
اما بالنس�بة للهدف االجتماعي والرتبوي فهو 
يتمث�ل يف تفاع�ل س�كاني اجتماع�ي ترب�وي 

منتظم، دونه الفوىض والعشوائية.
يق�ول املهندس الدكتور ف�الح صباح الكبيي 
وهو معماري ومخطط م�دن: “يمكن تعريف 
ه�و   Urban Renewal الح�ري  التجدي�د 
اإلنع�اش الح�ري أو برنامج إلع�ادة تطوير 
األرايض والعق�ارات يف امل�دن، م�ن خالل إعادة 
إعم�ار املدينة عى نفس�ها، وتدوي�ر مواردها 
املبني�ة واألرضي�ة لتتواف�ق م�ع املخطط�ات 
العمراني�ة”.إّن الحملة الت�ي قامت بها الدوائر 
املعنية يف بغ�داد واملحافظات إلزالة التجاوزات 
والعش�وائيات، تعد ب�ادرة فريدة م�ن نوعها، 
ستس�هم بش�كل فاعل يف إع�ادة تنظيم املدن، 
وتخليصها من الف�وىض التي لحقت بها، لكن 

يف مقابل ذلك ال بدَّ من البدء بنهضة استثمارية 
عمرانية لتطوير العاصمة واملحافظات.

لق�د تول�دت ردود فع�ل متناقض�ة إزاء ه�ذه 
الحملة بني مؤيد ورافض لها، ويبدو ان جمهور 
الرافضني رغم ان بعضهم أصحاب حق لكنهم 
تعس�فوا يف اس�تعماله، فلي�س م�ن املنطقي 
التج�اوز عى االم�الك العامة وتش�ييد املنازل 
أو بن�اء املتاجر بحجة الفق�ر والدخل املحدود 
وتحمي�ل الحكومة مس�ؤولية ذل�ك، فاملواطن 
الذي يفتقر إىل الس�كن أو الدخل املناسب ليس 
م�ن حقه خ�رق التعليمات والنظ�م احتجاجا 
عى تلك�ؤ الحكومة يف تهيئة س�بل العيش له، 
ب�ل هنالك طرق قانونية م�ن املمكن أن يتبعها 
الس�تيفاء حقوق�ه يف الس�كن والعي�ش. لكن 
هل ل�دى الحكومة خطط بديل�ة ملعالجة هذه 

املعاناة ؟ 
ال بّد م�ن وجود خط�ط بديلة لتهيئة الس�كن 
والعي�ش الكري�م ل�كل مواط�ن يفتق�ر لهذه 
الحاج�ات، اما املواطن ال�ذي يحصل عى هذه 
الحاج�ات فلي�س م�ن حق�ه خ�رق القان�ون 
والتجاوز عى األمالك العامة بهدف اإلثراء عى 

حساب املواطنني اآلخرين.
فبعض املتجاوزين عى األرايض التابعة للدولة 
وعى األرصفة وعى الس�احات العامة هم من 
ميس�وري الحال، لذلك ع�ى الحكومة متمثلة 
بوزاراته�ا املعني�ة ودوائره�ا املختص�ة إجراء 
كش�وفات دقيق�ة ملعرف�ة موارد األش�خاص 
املتجاوزي�ن، به�دف تصنيفه�م وتحديد من ال 
يملك الدخل املعييش ومن ال يملك السكن بهدف 

توفر الدخل والسكن املناسبني لهم. 
أما بقاء الحال كما هو عليه فإّنه سيثر استياء 
وضج�ة اجتماعية لدى املواطنني املس�تحقني، 
وس�يدفعهم م�رة أخ�رى إىل خ�رق األنظم�ة 
والتج�اوز عى األمالك العام�ة وإعاقة الدوائر 
البلدي�ة واإلداري�ة م�ن تطوير امل�دن وتطبيق 

الخطط الحكومية.

»توستان«.. وصفة لتغيري العقليات 

كندا واالجتاهات العاملية

          مارك سابنفيلد

إذا أردت أن ألخص أكرب مش�كلة تواجه الديمقراطيات 
الغربي�ة يف وقتن�ا الح�ايل، ويف جمل�ة واح�دة، فلعلها 
س�تكون الجملة التالية: نحن نس�تمتع بس�وء فهمنا 

لآلخرين.
تواجه الديمقراطيات يف وقتنا الحايل الكثر من الرياح 
املعاكس�ة. فموجات الهجرة الجماعية تثر تس�اؤالت 
بش�أن قضيتي العرق والثقاف�ة. وتتحول الثقافات إىل 
أش�كال جديدة من املخاطر التي تخلّ�ف بعض الناس 
ضحايا وراءها. وتش�ر اس�تطالعات ال�رأي الكثرة، 
الواحد تلو اآلخر، إىل أن ش�هيتنا إلس�اءة فهم اآلخرين 
–يف بالدنا ويف الخارج– تشوه هذه التحديات وتحولها 

إىل أشياء تبدو أسوأ بكثر مما هي عليه بالفعل.

وتتمث�ل املش�كلة يف أن اإلحب�اط واالنحي�از يمكن أن 
يكونا محركني للسياس�ة بكل س�هولة، كما يمكن أن 
تكون هن�اك حواف�ز منحرفة من جانب السياس�يني 
إلذكاء س�وء الفه�م، وه�ذا يس�مح لهم بالبق�اء عند 
املس�توى املتعمق دون االضط�رار فعلياً إىل معرفة )أو 
محاول�ة رشح( السياس�ة الجيدة، كما أن�ه يمكن أن 
يدفع الن�اس بفاعلية إىل مراك�ز التصويت االنتخابي. 
وباختصار، يمكن أن يبدو األمر سهالً: فالتغير يصبح 
مسألة سحب ذراع يف صندوق مغطى بالستائر ونأمل 
أن يفوز مرشحنا وأنه هو )أو هي( سيكون قادراً عى 

التنكيل بالجانب اآلخر )أو مجرد السيطرة عليه(.
لهذا السبب شعرت بالسعادة عندما قرأت قصة الغالف 
للكاتبة »آن سكوت تايسون« يف عدد هذا األسبوع من 
صحيفة »كريس�تيان س�اينس مونيت�ور«. إنها تدور 

حول »مليندا جيتس« ورحلتها لكي تصبح واحدًة من 
أكثر الشخصيات تأثراً عى هذا الكوكب.

لك�ن هذا ه�و الجزء ال�ذي جعلني أرق�ص. إنه يتعلق 
بالكيفي�ة الت�ي اس�تطاع به�ا برنام�ج يف الس�نغال 
تغي�ر العقول، وعى الخصوص تغي�ر نظرة املجتمع 
للنساء بش�كل عميق. هذا الربنامج، الذي يطلق عليه 
»توس�تان«، تم تفعيله من خالل إرس�ال فرق صغرة 
تجي�د اللغة املحلي�ة. وبقيت هذه الف�رق مدة ترتاوح 
بني ثالث سنوات وخمس سنوات وسلكت نهج »تعزيز 

القيم اإليجابية للمجتمع«.
وإليكم ما وجدته الفرق امليدانية الصغرة، وفقاً ملليندا 

جيتس:
لنك�ن صادقني. ال يشء من ه�ذا يف الواقع صعب كثراً 
ومعق�د تمام�اً. ويمك�ن ملرش�د اجتماع�ي أن يخربك 

بنفس اليشء تقريباً. إنما أساساً يجب عليك أن تستمع 
باهتمام وتهتم صادقاً بالش�خص اآلخر. سيس�تغرق 
األمر وقتاً وجهداً بطبيعة الحال. عليك أن تقوم بإبراز 

األفضل والرتكيز عليه، وأن ال تركز كثراً عى األسوأ.
لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟

الجواب هو، وهو موجود بالفعل، واضح تماماً. ملاذا؟ 
ألن الب�ر بالفع�ل مدهش�ون. نعم، يمك�ن أن نكون 
قس�اة وقبليني، لكن يمكننا أن نك�ون أيضاً مبتكرين 
وبدرجة من اللطف واإلبداع ال يمكن تصورها. والسؤال 

هو: من أين نبدأ؟
لقد بدأ برنامج »توس�تان« م�ن وجهة نظر ترص عى 
أن هن�اك خراً كثراً يف مجتمع كان يجرب األطفال عى 
ال�زواج وُيخِضع الفتي�ات لعمليات تش�ويه األعضاء 
التناس�لية. وقد وجد املجتمع ه�ذا الخر. ويف ظل هذا 

الربنام�ج ومنطلقه اإليجابي، تخ�ىّ نحو ثمانية آالف 
شخص من املجتمعات املحلية التي عملت فيها الفرق 
امليدانية املذكورة عن تلك املمارس�ات املنافية ملنظومة 
حقوق اإلنسان العاملية املعارصة. وكان شعار برنامج 

»توستان«: الكرامة للجميع.
ال توجد مش�كلة من املشاكل التي تواجه العالم ليست 
قابلة للح�ل. ويتمثل التحدي الحقيق�ي يف العثور عى 
الجه�د وحس�ن النية لجل�ب الخ�ر املوج�ود بالفعل 

وإظهاره إىل السطح.
وجدي�ر بالذكر أن »توس�تان« هو برنام�ج مجتمعي 
مدته ثالث س�نوات يهدف إىل تعزيز أفضل ما تقوم به 
املجتمعات املحلية. وقد َوّس�ع ه�ذا الربنامج، الذي بدأ 
نشاطه يف السنغال، أعمالَه لتشمل عدة بلدان أفريقية 

أخرى.

          د. منار الشوربجي

خ�الل األي�ام املاضي�ة، ب�دت كن�دا وكأنها 
منخرط�ة يف اتجاه العالم نحو اليمني، فيما 

يتعلق باألقليات العرقية واإلثنية والدينية.
وم�ن غر الواض�ح، حتى كتابة الس�طور، 
كيف س�تؤثر أح�داث األس�بوع املايض عى 
نتائج االنتخاب�ات الفيدرالية الكندية املقرر 

انعقادها يف 21 أكتوبر القادم.
فق�د برزت ع�ى الس�طح يف األي�ام القليلة 
املاضية مجموعة من الصور لرئيس الوزراء 
الكندي جاس�تن ترودو وق�د تلونت برته 
بالل�ون األس�ود، وه�ي ظاه�رة نش�أت يف 
الواليات املتحدة بع�د إلغاء العبودية وكانت 
رم�زاً عنرصي�اً ي�زدري أصح�اب الب�رة 
السوداء ويحط من ش�أنهم. ثم انترت يف 

أغلب دول الش�مال للهدف نفس�ه. 

والص�ور تلك، كان�ت قد التقطت لجاس�تن 
املراهق�ة  مرحلت�ي  يف  كان  وق�ت  ت�رودو 
يف  وه�و  ص�ورة  آخره�ا  كان  والش�باب، 
الثالثني من عمره، حني كان يعمل مدرساً. 
وقد أحدثت تلك الص�ور دوياً هائالً يف كندا، 
رغم اعت�ذار رئيس ال�وزراء الكن�دي فوراً، 
ألنه�ا تهدم ص�ورة ترودو لدى ال�رأي العام 
باعتباره ليربالياً مس�انداً لحقوق األقليات 
وداعم�اً للهج�رة إىل كن�دا. والكثرون حول 

العالم يحبون ترودو لألسباب نفسها.
فضالً ع�ن اعتب�اره الجار الش�مايل األكثر 
انفتاح�اً ع�ى العال�م م�ن أمري�كا، يف عهد 
ترام�ب. لذل�ك مثلت تل�ك الفضيحة صدمة 
داخل كندا وخارجها. غر أن تلك الفضيحة 
ج�اءت قبل ش�هر م�ن إج�راء االنتخابات 
الكندي�ة الت�ي س�يتحدد بموجبه�ا رئي�س 

الوزراء الجديد. 

ورأى املراقب�ون أن القصة برمتها قد تفتح 
الباب أم�ام مناقش�ة قضي�ة العنرصية يف 
كندا. وه�ي االنتخابات الت�ي يتنافس فيها 
مع ترودو، ثالثة مرشحني آخرين هم زعيم 
حزب املحافظني أندرو ش�ر، وزعيم الحزب 
الديمقراط�ي جاجمي�ت س�ينج، وزعيم�ة 

حزب الخر إليزابيث ماي.
لكن من يتابع الحمل�ة االنتخابية يجد أنها 
من بدايته�ا كانت محملة بمالمح عنرصية 
ال تخطئها الع�ني. فاملعروف أن زعيم حزب 
املحافظ�ني ل�ه مواق�ف واضح�ة معادي�ة 
األساس�ية  االنتخابي�ة  للهج�رة وقاعدت�ه 
تتضم�ن قطاعاً ممن يؤمنون بأفكار تفوق 
البي�ض، يرف�ض الرج�ل إدان�ة أفكاره�م 
رصاحة. أم�ا زعي�م الح�زب الديمقراطي، 
جاجمي�ت س�ينج، فه�و كندي م�ن أصول 
هندية يظهر دوماً وهو يرتدي غطاء الرأس 

املقدس لدى السيخ املتدينني. 
وقبل ب�دء الحملة االنتخابي�ة بأيام، فوجئ 
س�ينج برحي�ل ع�دد م�ن أعض�اء الح�زب 
لينضم�وا ألحزاب أخرى، بينم�ا أكد آخرون 
أنه�م ل�ن يمنح�وه أصواته�م إال إذا خل�ع 
غطاء الرأس. أما مرش�حة ح�زب الخر، 
إليزابي�ث م�اي، فه�ي مضط�رة ملواجه�ة 
االنتقادات املوجهة لبعض مرش�حي حزبها 
يف االنتخاب�ات مم�ن يقول�ون إن الرتكي�ز 
عى املس�ألة العرقية هو بمثاب�ة إلهاء عن 
القضي�ة األكث�ر أهمية وهي قضي�ة املناخ 

التي تهدد كوكب األرض برمته. 
املس�ألة إذن لها وج�ود واض�ح يف األحزاب 
الكندية الكربى كلها. فهي كلها تضطر بني 
الحني واآلخر الس�تبعاد مرشح أو مسؤول 
تب�ني أن ل�ه مواق�ف معادي�ة لألقلي�ات أو 
مواق�ف صارخة يف عنرصيته�ا، بينما صار 

ح�زب املحافظني أكثر يميني�ة من أي وقت 
مىض وص�ار يضم بني فصائله من يؤمنون 
رصاحة بأنه الب�د أن تحتفظ كندا بالتفوق 
الديمغ�رايف للبي�ض، ضد تهدي�د املهاجرين 
ذوي البرة الداكنة من شتى أنحاء العالم.

ه�ذه  يف  ت�رودو  مش�كلة  أن  والحقيق�ة 
االنتخابات ليست يف تلك الصور التي نرت 
قبل ش�هر من انتخابات س�تحدد مستقبله 
الس�يايس، بقدر ما ه�ي يف التناقض، الذي 
يش�ر له زعماء األقلي�ات، بني تأكيد ترودو 
املس�تمر ع�ى إيمان�ه بالتعددي�ة الكندي�ة 
ودعم�ه له�ا وبني فش�له ط�وال الس�نوات 
املاضي�ة يف اتخاذ ق�رارات مهمة لتنفيذ تلك 
الرؤي�ة ع�ى األرض. هذا رغ�م أن حكومته 

تطبق تلك التعددية.
حيث يمثل غر البيض واملرأة أكثر من نصف 
وزرائ�ه. وليس واضحاً حتى اآلن ما إذا كان 

ذلك كله سيؤثر عى فرص ترودو االنتخابية، 
خصوصاً أنه كان يتقدم اس�تطالعات الرأي 
قب�ل الفضيح�ة بأقل م�ن أس�بوع. كما أن 
انقس�ام أصوات التقدميني، عى اليسار من 
حزب�ه الليربايل، ب�ني الحزب�ني الديمقراطي 
والخ�ر، قد يعني أن ال بديل لديهم س�وى 
ترودو مت�ى أرادوا هزيمة حزب املحافظني.  
لك�ن كل ذلك ال يعني فوزاً مضموناً لرتودو، 
ألن فرص حزب املحافظني ليس�ت واضحة 
هي األخ�رى حيث ارتفعت ش�عبية الحزب 

مؤخراً بخصوص قضايا االقتصاد تحديداً.
ت�زال  ال  الكندي�ة  االنتخاب�ات  ف�إن  لذل�ك 
محاطة بالكثر م�ن عدم اليقني مما يجعل 
من الصعب حالياً معرف�ة ما إذا كانت كندا 
الرس�مية س�تنضم لتل�ك املوج�ة العاملي�ة 
الب�رة  املعادي�ة للمهاجري�ن وألصح�اب 

الداكنة.

العدد )1989( االربعاء  25  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

إذا ل�م تت�وخ الح�ذر، فس�وف تس�يطر عليك 
النفعاالت�ك وتس�بب أرضار أكثر مم�ا تحب يف 
املستقبل. أنت تميل إىل الرغبة يف مقارنة نفسك 
بمن هم حولك ولذلك أن�ت تبحث عن املواجهة 
أيًضا. س�يطر عىل مزاجك الحاد ألنه عىل الرغم 

من حبك يف أن يكون لديك الكثري من الطاقة

هن�اك ما يعوقك عن التق�دم يف اتجاه أهدافك، 
فال تي�أس أو تتوقع تلقي الكثري من املواس�اة 
من أي ش�خص. احشد قوتك واس�تمر يف تتبع 
أحالمك – حتى وإن كان البد من تغيريها بعض 
اليشء. ال تترصف بترسع وحافظ عىل طاقتك. 

انظر إىل هذه املشكلة كمهمة أخرى

ح�ان وقت توضي�ح األمور، وه�ذا ينطبق عىل 
املهام املؤجلة وأيًضا سوء التفاهم بني الزمالء. 
الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة لآلخرين. 
أنظ�ر إىل العال�م م�ن خ�الل عي�ون مفتوحة. 
املعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. اس�تخدم 

طاقتك يف األنشطة الرياضية أيًضا.

ال يشء يس�ري حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل، 
ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك، قد تنجز أهدافك 
بش�كل أرسع، كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين. 
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع 
املش�كالت، ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك 

واضحة يف هذا املوقف.

يف الوق�ت الحايل، أنت تعمل بص�ورة جيدة من 
خ�الل الفري�ق، وأن�ت مس�تمتع بذل�ك أيًضا. 
قة ه�ذه ألن كًل  حاف�ظ عىل بيئ�ة العمل الخالاّ
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أرسع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك الشخصية فسوف 

تشعر أكثر بالراحة

يمكنك اليوم تبني موقًفا مؤيًدا لتقوية الروابط 
األرسية، وس�وف تتقب�ل عائلتك ذلك بس�عادة 
وس�وف تدعمك بش�دة يف خططك. هذا التعزيز 
يف العالق�ات س�وف يس�تمر أيًض�ا يف حيات�ك 
العاطفي�ة. ق�د تتقرب من ش�خص محدد، قد 

ينتج عن ذلك عالقة طويلة املدى.

هناك بعض التغريات التي تحدث يف حياتك، فال 
تخجل من ذلك، واستقبل العالم برتحاب. سوف 
تلتقي بأشخاص جدد يمكنك االستمتاع معهم 
وإقامة عالقات ذات معنى. بالنس�بة للمسائل 
املهنية، س�وف تصادفك بعض التحديات. لكن 

ال داعي للخوف ألن الحظ حليفك.

اس�تعد لكل م�ا هو غ�ري متوق�ع، فاملفاجآت 
الس�ارة يف انتظ�ارك. فوق ذل�ك، رشيك حياتك 
يحتف�ظ ب�يشء خ�اص ل�ك، ولك�ن ال تجع�ل 
توقعات�ك ترتفع أكثر من الالزم، وكن ش�كوًرا 
ع�ىل كل ما تتلقاه. س�وف يتفاع�ل األصدقاء 

معك بإيجابية

اذا كن�ت ترغب يف النج�اح ويف تحقيق يشء ذو 
قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع اآلخرين، قد 
يكونوا أقرب�اء أو أصدقاء أو زمالء يف العمل. ال 
تدع الفرصة تفوتك، فيج�ب عليك االنتفاع من 
ه�ذه الفرصة وب�ذل مجهود. م�ن املحتمل أن 

تنقلب عليك األمور التي لم تحسمها بعد

إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرتة 
طويلة تظه�ر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديه�ا مس�تحيالً. واج�ه تل�ك التحدي�ات يف 
أرسع وق�ت، حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة. 
كلما تأخرت يف ذلك، تراكم�ت العراقيل ووجب 

عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

هن�اك تنبؤ بقدوم فرتة اختب�ار هامة، فتعامل 
معها بتف�اؤل وثق يف إمكاناتك الذاتية. ال تتأثر 
بآراء اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك 
وبدالً من ذلك، اس�تخدم ه�ذه املواجهة إليجاد 
ما يدع�م الحجج املؤيدة ملواقفك. قد تكتش�ف 

فرصة أو فرصتني لتحسني األمور.

بس�بب الظروف املتغرية، يبدو أن هدفك خارج 
الس�يطرة من جديد. ال يج�ب أن ينتابك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن. 
قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخس�ارة 
يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة. اذا 

لم يكن هذا هو الوضع.

العذراء

احلوت

خطورة زيادة الدم يف اجلسم
 يك�ون الدم لدى املصاب�ني بزيادة الدم 
)أو م�ا يس�مى باحم�رار ال�دم( أكثر 
كثافة وس�ماكة من املعتاد، األمر الذي 
يقلل من ق�درة الدم عىل التنقل بحرية 
يف الجس�م والوص�ول ملناطق الجس�م 

املختلفة.
أعراض زيادة الدم

مع أن أعراض زي�ادة الدم قد ال تظهر 
ع�ىل العديد من املصاب�ني الفعليني، إال 

أنها وعندما تظهر فهذه أهمها:
1- مشاكل نزف الدم

م�ن أع�راض زي�ادة ال�دم يف الجس�م 

الش�ائعة الحصول اإلصاب�ة بنزيف يف 
عدة مناطق من الجس�م، س�واء نزيف 
ظاه�ر وواضح كم�ا يف ح�االت نزيف 
األن�ف، أو نزي�ف داخ�ي تظه�ر في�ه 
كدم�ات ع�ىل الجل�د، وف�ق م�ا نرشه 

موقع ويب طب.
2- اإلصابة بالنقرس

أن  بالنق�رس  لإلصاب�ة  املمك�ن  م�ن 
تك�ون كذلك من أع�راض زي�ادة الدم 
العديدة، وهذه الحالة عادة ما تتسبب 
بأعراض أخرى كذلك، مثل ألم املفاصل 

وتورمها.

3- حكة الجلد
تظه�ر الحك�ة الجلدي�ة ع�ىل املصاب 
بزيادة الدم بش�كل خاص بعد االنتهاء 
من االس�تحمام أو بعد أخذ دوش، وقد 

تكون حكة شديدة ومزعجة جداً.
4- احمرار الجلد

من أع�راض زيادة الدم كذل�ك احمرار 
الجل�د، وه�و ع�رض يظه�ر بوضوح 
الوج�ه  مناط�ق  يف  خ�اص  وبش�كل 

واليدين والقدمني.
5- أعراض أخرى

ال يقترص األمر عىل ما ذكر فحسب، بل 

قد تمتد أعراض زيادة الدم لتش�مل ما 
يي كذلك:

ضبابية وتشوش الرؤية.
صداع وألم يف الرأس.
إرهاق وتعب دائمان.
ارتفاع يف ضغط الدم.

آالم واضطرابات يف البطن.
حرية وارتباك ودوخة.

تعرق.
أرق واضطرابات نومية.

تنميل يف اليدين أو القدمني.
طنني يف األذنني.

مراهق يتحول من مترشد إىل مليونري
تمكن ش�اب أس�رتايل مترشد يعيش 
أن  ملب�ورن، م�ن  يف  تح�ت ج�رس 
يصب�ح مليونريا وهو دون س�ن 21 

من العمر.
وخالل س�نوات فقط، تمكن الشاب 
األس�رتايل، ه�اري س�اندرز، من أن 
يصب�ح املدي�ر التنفي�ذي لرشكت�ه 
التي تفوق   ،Studiohawk الخاصة، 
دوالر  امللي�ون  الس�وقية  قيمته�ا 

أمريكي.
وكان الش�اب األس�رتايل ق�د أمىض 
قرابة السنة مرشدا يف شوارع مدينة 
ملب�ورن، يجوب املدينة بني املالجئ، 
ويتنقل من منزل صديق إىل آخر، إال 
أنه أش�ار إىل أن دروس حياة الترشد 
يصب�ح  أن  يف  س�اعدته  والضي�اع، 
ثريا.كما أضاف س�اندرز أن مرحلة 

الترشد قد س�اهمت كث�ريا يف زيادة 
نضج�ه ومرونته وصالبته، بش�كل 
هائ�ل، وأن الصعوب�ات التي مر بها 
ق�د صقلت ش�خصيته وجعلت منه 

شابا واثقا من نفسه.
ومع ب�دء تأسيس�ه لرشكته يف عام 
2017، علم ساندرز أال طريق أمامه 
للرتاج�ع، وأن علي�ه العمل بش�كل 
دؤوب دون توق�ف، ومهم�ا كلف�ه 

األمر، ألن النجاح خياره الوحيد.
 ،Studiohawk ع�ن  وبالحدي�ث 
فه�ي وكالة متخصصة يف تحس�ني 
مح�ركات البحث ع�ر اإلنرتنت، ما 
يس�اعد املواق�ع اإللكرتوني�ة يف أن 
تك�ون أكثر انتش�ارا عىل الش�بكة، 
األعم�ال  ع�دد  زي�ادة  وبالت�ايل 

والرشكات.

اسباب امراض القلب القاتلة
أمراض القلب من أكر مسببات الوفيات 
حول العالم، لك�ن يمكن تفادي اإلصابة 
بها عر الرتكيز ع�ىل نظام غذائي معني 

وفق دراسة حديثة.
وذكر موق�ع »أي بي تايم�ز »األمريكي، 
الس�بت، أن الدراسة وجدت أن استهالك 
كمي�ات كب�رية م�ن الحب�وب الكامل�ة، 
والفواك�ه، والخ�راوات بش�كل يومي 

أمر مفيد للغاية لصحة القلب.
املنش�ورة يف مجل�ة  الدراس�ة  ورك�زت 
جمعي�ة القل�ب األمريكية ع�ىل العالقة 
بني النظام الغذائي القائم عىل النباتات، 

وبني أمراض القلب واألوعية الدموية .
اتبع�وا نظام�ا  الذي�ن  أن  إىل  وخلص�ت 

غذائي�ا صحي�ا قوام�ه النبات�ات كان�وا 
أقل عرض�ة لإلصابة أو امل�وت بأمراض 
القلب من أولئك الذين يستهلكون لحوم 
وكربوهيدارت مكررة مثل األرز األبيض.

ويموت س�نويا يف الواليات املتحدة 630 
أل�ف ش�خص بس�بب أم�راض القل�ب، 
وتح�دث وفاة واح�دة من ب�ني كل أربع 
وفي�ات نتيج�ة هذه األمراض، بحس�ب 
مراكز الس�يطرة عىل األمراض والوقاية 

منها.
وكانت الدراس�ات الس�ابقة أف�ادت بأن 
النظام الغذائي غري الصحي هو الس�بب 
الرئي�ي له�ذا امل�رض، ويؤك�د البح�ث 
األخ�ري عىل أهمي�ة الرتكيز ع�ىل النظام 

الغذائي الصحي القائم عىل النباتات.
وتاب�ع الباحث�ون ح�االت 12أل�ف م�ن 
البالغ�ني يف منتص�ف العم�ر لنحو ثالثة 
عق�ود وحللوا عاداته�م الغذائي، وجرى 
إىل  الدراس�ة  يف  املش�اركني  تقس�يم 

مجموعات بناًء عىل هذه العادات.
وم�ن ب�ني 5436 مش�اركا ت�ويف أثن�اء 
الدراس�ة، كانت أمراض القلب السبب يف 

موت 1565 شخصا منهم.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن الذي�ن تناولوا 
األطعم�ة الصحي�ة النباتي�ة كان�وا أقل 
عرضًة لإلصابة بأمراض القلب بنس�بة 
16 يف املئ�ة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا 

الكربوهيدرات واللحوم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 معلقة كبرية عصري ليمون

x 2 معلقة كبرية زيت زيتون
x 1 معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(
x 1 معلقة كبرية روزمارى )مطحون(

½ x كيلو صدور دجاج مخلية
الخطوات:

نغسل الدجاج كويس جدا.
خل�ط زي�ت الزيت�ون وعصري الليم�ون وامللح والفلف�ل والروز م�اري يف طبق 

غويط.
ناخ�د رشائح الدجاج ونقلبها يف التتبيلة ل�كل وجه وترص يف طبق ويف النهاية 

نضع باقي التتبيلة عي الوجه.
نغطي الدجاج بالنايلون ويرتك يف الثالجة ليلة كاملة.

يشوي الدجاج اما عي الشواية او يوضع يف فرن حار بالتتبيلة لينضج.

صدور دجاج مشوية

؟؟هل تعلم
وصل�ت  عربي�ة  دول�ة  أول 
لنهائيات كأس العالم هي : 

مرص يف مجال كرة القدم
عدد العبي كرة اليد 7 العبني 
وقد لعبت ألول مرة يف أملانيا 

عام 1895م
تعود أصول لعبة الشطرنج 

اىٍل الهند
رائد رياضة الزوارق يف العالم 

هو : جون ماك جريجور
أق�دم ن�ادي للجول�ف هو : 

جنتلمان جولف
يف  البيس�بول  لعب�ة  ب�دأت 

اٍنجلرتا عام 1700 م
ومراقب�ي  الحك�م  س�المة 
الخطوط من مسؤلية النادي 
ال�ذي تقام في�ه املباراة عىل 
أرض�ه قب�ل ويف أثن�اء وبعد 

املباراة

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )1989( االربعاء  25  آيلول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مييس: أفتقد اإليقاع.. والعب برشلونة مثري لإلعجابتأجيل مباراة الطلبة ونفط الوسط
             المستقبل العراقي/ متابعة

قررت لجنة املس�ابقات باتحاد الكرة، 
، الثالثاء، تأجي�ل مباراة الطلبة ونفط 
الوسط بالدوري املحيل إىل إشعار آخر، 

ألسباب إدارية.
وقال مصدر من داخل لجنة املسابقات 
اللجن�ة  يف ترصيح�ات خاص�ة ل، إن 

قررت إرجاء املباراة إىل أجل غري مسمى 
لك�ون فري�ق الطلبة لم يكمل تس�ديد 
املستحقات املالية لالعبني الذين قدموا 

شكوى لالتحاد الدويل للعبة.
وأض�اف »بالتايل ق�ررت اللجنة تأجيل 
مب�اراة الفري�ق الثانية بع�د أن أجلت 

املباراة األوىل أمام نفط ميسان«.
وأش�ار إىل أن الجول�ة س�تنطلق ي�وم 

الخميس املقبل بإقامة 4 مباريات، عىل 
أن تس�تكمل يوم�ي الجمعة والس�بت 

املقبلني.
يش�ار إىل أن وفد من إدارة نادي الطلبة 
وممثل عن وزارة التعليم العايل س�لموا 
اليوم إىل وزير الشباب والرياضة جزءا 
م�ن املبل�غ املطل�وب، ألن الوزي�ر هو 

الضامن للنادي بتسديد املبالغ.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي العب 
الغام�رة  س�عادته  برش�لونة،  وقائ�د 
بالتتوي�ج بجائزة أفضل الع�ب يف العالم 
)ذا بيس�ت(، ووج�ه الش�كر لزمالئه يف 
الفريق.وق�ال ميي، خ�الل ترصيحات 
نقلتها صحيفة »سبورت«: »يف الحقيقة 
كن�ت أق�وم بالكث�ري يف الف�رة املاضية، 
وهذه هي امل�رة األوىل التي أفوز بجائزة 
)ذا بيس�ت(، واملزيد من األلقاب الفردية 
تأتي بفضل املجموعة«.وعن برش�لونة، 
أوضح: »لقد بدأنا املوس�م بشكل سيئ، 
وكان م�ن الصعب خلق الف�رص، لكنها 
مج�رد بداي�ة ويجب أن ُنظه�ر ردة فعل 
اآلن، ونحن نعلم أنه يتعني علينا تحسني 
الكثري، ون�درك ما يح�دث لنا«.وأضاف: 
»من الصعب خلق الفرص دون تش�كيل 
أي خطورة، وليس لدي أدنى ش�ك يف أننا 
سنتحسن، وسنواصل التطور وسنتقدم 
إىل األمام«.وح�ول حالته البدنية، أجاب: 

»لق�د غبت لف�رة طويلة، امت�دت ألكثر 
من شهرين وتقريًبا 3 أشهر، ويف املباراة 
املاضي�ة كن�ت أش�عر بالتع�ب، وافتقد 
إىل ال�رارة وإيق�اع اللع�ب، وس�أبدأ يف 
الحصول عىل دقائق أكثر، لكنني هادئ، 
وتحدثوا معي كث�رًيا حول اإلصابة، التي 
ق�د تتج�دد، ولذلك لم تك�ن هناك حاجة 

للمخاط�رة«.وأردف: »أنس�و فاتي؟ لقد 
فاجأني من�ذ أول يوم رأيت�ه يتدرب فيه 
معنا، ولف�ت انتباهي، ويف املباراة التالية 
شارك، فهو يمر بظروف مثرية لإلعجاب، 
لكن يجب الحذر فه�و الزال بعمر ال�16 
عام�ا، وال يزال غري مس�ؤول لتحمل تلك 

املسؤوليات التي يتوجب تحملها«.

كلوب يستوحي 
دوافعه من سلسلة 

أفالم شهرية
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف يورجن كلوب، املدير الفني لنادي 
ليفرب�ول اإلنجليز، الفائز بجائزة أحس�ن 
مدرب يف العالم لعام 2019، أنه يس�تلهم 
دوافع�ه قبل املباريات املهمة من سلس�ة 

أفالم »روكي« األسطورية.
وكت�ب األملاني كلوب »52 عاما« يف منصة 
»ذا بليارز تريبيون« اإللكرونية إنه دائما 
يفكر يف ش�خصية »روك�ي بالبوا« عندما 
يك�ون يف حاج�ة إىل مص�در إله�ام قب�ل 

أحاديثه مع الالعبني.
وأع�رب كل�وب ع�ن اعتق�اده »برضورة 
عرض أفالم روكي 1 و2 و3 و4 يف املدارس 
العام�ة يف أنحاء العالم تمام�ا كما يتعلم 

املرء حروف األبجدية«.
وأظهر كلوب مدى إعجابه بتلك السلس�ل 
حني ق�ال: »عندما تش�اهد ه�ذه األفالم 
وال تجد نفسك بعدها راغبا يف الصعود إىل 

القمة، فثمة يشء خطأ لديك«.
وتح�دث كل�وب أيض�ا ع�ن لحظ�ة غ�ري 
موفق�ة »لروك�ي«، مش�ريا إىل أنه عرض 
مقاطع مشهورة من فيلم روكي 4 يف عام 
2011 عىل العبي فريقه السابق بوروسيا 
دورتمون�د قبل مباراة القم�ة أمام بايرن 
ميون�خ إلث�ارة الحافز لديهم، مش�ريا إىل 
أنه عرض مقاط�ع للرير الرويس إيفان 
دراج�و م�ع روكي بالب�وا داخ�ل كوخ يف 

سيربيا.
وتاب�ع أن�ه خاط�ب الالعب�ني وق�ال إن 
بإمكانهم أن يحققوا املس�تحيل حتى مع 

كونهم أصحاب الفرص األقل حظا.
وأوض�ح أنه ملّا الحظ ع�دم وجود رد فعل 
م�ن قبل الالعب�ني، اكتش�ف أن اثنني من 
الالعب�ني الكبار لم يش�اهدا أف�الم روكي 
من قب�ل، »ف�كان كل حديثي ه�راء، هل 
يمك�ن تصدي�ق ه�ذا؟ واضط�ررت للبدء 
م�ن جديد«.وعن ف�وزه بجائزة أحس�ن 
مدرب يف العالم للع�ام الحايل، قال كلوب: 
»بمنته�ى الرصاح�ة لو كان أح�د ما من 
املس�تقبل قدم إيل عندم�ا كان عمري 20 
عاما وأخربني بكل ما سيحدث يف حياتي، 

ما كنت ألصدق هذا«.

زيدان يتجاهل تتويج 
مييس بجائزة األفضل

ليفربول يفقد ماين 
وشاكريي يف مباراة الكأس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرن�ي زين الدي�ن زيدان املدي�ر الفني لري�ال مدريد، 
جاهزي�ة فريق�ه لخوض مواجهة أوساس�ونا غ�ًدا األربعاء، 
ضمن منافس�ات الجولة السادس�ة م�ن الليجا.وقال زيدان، 
خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي نقلت�ه صحيف�ة »م�اركا« 
اإلسبانية: »املميز يف ظهورنا الجيد ضد إشبيلية هو أننا لعبنا 
كفري�ق واحد من البداية إىل النهاي�ة، ونحن بحاجة إىل الفوز 
غ�ًدا، ألنه ال توجد مباراة س�هلة، وعلين�ا أن نلعب بجماعية 
ونقات�ل مع�ا يف كل مباراة«.وأضاف: »يجب أن نلعب بش�كل 
جيد جًدا يف كل مباراة، ونرى جدول الرتيب وندرك ما يحدث، 
فكل يشء وارد ألن هناك رصاع قوي للغاية، ورؤية الكثري من 
الفرق أعىل الجدول، يتطلب منا العمل كل مباراة«.وعن إصابة 
مين�دي، أوضح: »األم�ر يزعجني كثريًا ألنن�ي ال أريد تعرض 
الالعب�ني لإلصاب�ات، لك�ن هذا جزء م�ن كرة الق�دم، ونحن 
نعتني بهم جًدا، لك�ن علينا قبول ذلك، وآمل أن تكون إصابة 
بس�يطة ألن لدينا عدة مباريات، والالعبون لن يرتاحوا، لكن 
ال يوج�د قلق«.وحول حفل األفضل وف�وز ميي، أجاب: »لم 
أتاب�ع الحفل، والذين يصوتون هم م�ن يختارون الفائزين«.

وتاب�ع: »اإلعداد البدن�ي لم يتغري كثريًا، والذي�ن يعملون هنا 
أش�خاص محرفون للغاية، وأؤمن به�م، والجميع يقول ما 
يري�د، لكن نحن بحاج�ة إىل القليل من االح�رام، ألننا نعمل 
بش�كل جيد، واإلصاب�ات قد تظهر يف أي وق�ت، وهو يشء ال 
يحدث لنا فقط«.وبسؤاله عن استحقاق العبيه يف التواجد يف 
التش�كيلة املثالية للعام، أجاب: »أنا سعيد بالالعبني الذين تم 

اختيارهم، لكنني لن أعلق ما إذا كانوا يستحقون أم ال«.

بوجبا جاهز ملواجهة آرسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح أويل جون�ار سولس�كاير م�درب 
مانشس�ر يونايتد إىل أن العب الوسط 
بول بوجبا س�يعود إىل تشكيلة الفريق 
يف مباراته اليوم األربعاء أمام روتشديل 

يف كأس رابطة األندية االنجليزية.
وغاب بوجبا ع�ن يونايتد منذ التعادل 
 31 يف  س�اوثهامبتون  أم�ام   1-1
يف  إصاب�ة  بس�بب  آب  اغس�طس/ 
الكاح�ل، لكن�ه يأمل اس�تعادة كامل 
لياقته قبل مواجهة آرسنال يف الدوري، 

اإلثنني.

وأبلغ سولس�كاير موق�ع النادي عىل 
اإلنرنت »سيش�ارك لعدة دقائق أمام 
روتشديل لكنه س�يكون جاهزا تماما 

أمام آرسنال«.
وغاب ميس�ون جرينوود عن الهزيمة 
ي�وم األحد يف الدوري أمام وس�ت هام 
يونايتد بسبب التهاب اللوزتني ويأمل 
الالعب الش�اب يف العودة إىل التشكيلة 

أمام روتشديل.
وسيغيب لوك شاو املصاب يف عضالت 
الفخ�ذ الخلفي�ة وأنطوني مارس�يال 

املصاب يف الفخذ عن مواجهة الغد.
ويواج�ه مارك�وس راش�فورد كذل�ك 

خطر الغياب بع�د إصابته أعىل الفخذ 
يف الهزيمة 2-صفر أمام وست هام.

وقد يع�ود أنخي�ل جومي�س وتاهيث 
تش�ونج إىل التش�كيلة أمام روتشديل 
بع�د مش�اركتهما األوىل الكاملة أمام 
اس�تانة يف الدوري األوروبي األس�بوع 
املايض بينما قد يشارك جيي لينجارد 
أساس�يا ألول مرة منذ أكثر من ش�هر 

بعد تعافيه من وعكة صحية.
واستهل يونايتد املوسم الجديد بشكل 
مخي�ب وحصد ثماني نق�اط فقط يف 
س�ت مباريات ليحتل املركز الثامن يف 

الدوري.

نيامر يعرتف بأخطائه.. ويستهدف مكانة مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رف الربازي�يل نيم�ار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 
جريمان، بارتكاب أخطاء خالل الس�نوات األخرية.وقال 
نيم�ار، يف ترصيح�ات لصحيف�ة »م�ريور« الربيطانية: 
»لقد ارتكبت الكثري من األخطاء، كما أن اس�تعادة الثقة 
ليس�ت س�هلة، ولكني عندما أش�عر باإلحباط.. أغضب 
وأنفج�ر وال أتواص�ل م�ع الجميع بش�كل جي�د، ولذلك 
أحاول تحسني هذا األمر«.وأضاف: »أنا لست مثالًيا، كما 

أن الوصول إىل املثالية أمر مس�تحيل عىل أي إنسان. لقد 
كنت مخطًئ�ا عدة مرات ودفعت ثمًنا باهًظا الس�تعادة 
الثق�ة، لكنني أعتق�د أن ذلك أمر طبيع�ي. إنه جزء من 
الحي�اة، كما أننا نتعلم ونتطور بع�د ارتكاب األخطاء«.

وتابع: »اإلصابات هي أسوأ لحظة يف مسرية أي ريايض. 
لقد تعرضت إلصابتني وابتعدت عن ممارس�ة الكرة ملدة 
6 أش�هر تقريًب�ا، وهو ما جعلني أفقد إيق�اع املباريات، 
ولك�ن اإلصابات أيًضا هي جزء م�ن احراف كرة القدم، 
وعلينا فقط أن نعد أنفسنا ملنع حدوثها«.وأكمل: »أشكر 

كل من ساعدني أثناء اإلصابة للعودة مرة أخرى.. والدي، 
شقيقتي، عائلتي وأصدقائي. أنا ألعب كرة القدم وأتدرب 
يومًيا من أجلهم. إنهم دائًما بجانبي ويساعدونني دون 
انتظار أي يشء يف املقابل«. وأتم: »أقوم بتدريبات وقائية 
مع مدرب بدني ومس�ؤول عالج طبيعي«.وعن هدفه يف 
الفرة املقبلة، قال: »ببس�اطة..أخطط ألن أكون أفضل 
العب ك�رة ق�دم يف العالم«.يذك�ر أن األرجنتيني ليونيل 
ميي، نجم برشلونة وزميل نيمار السابق، حصد جائزة 

أفضل العب من الفيفا، أمس اإلثنني.

الكشف عن سبب فشل انتقال إيسكو إىل يوفنتوس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، رس فش�ل 
انتقال اإلس�باني إيسكو، العب وسط ريال 
مدري�د إىل يوفنت�وس يف املريكاتو الصيفي 

املايض.
وقال موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، 
إنَّ إيس�كو، كان هدًفا رئيس�ًيا ليوفنتوس 
خ�الل املوس�م امل�ايض؛ حيث إن مس�ؤويل 

السيدة العجوز، عقدوا جلسات عديدة مع 
ريال مدريد، وممثيل الالعب.

وأش�ار إىل أن يوفنت�وس، كان ق�د اق�رب 
للغاية من حسم الصفقة؛ حيث كان يفصل 
إيس�كو عن الوص�ول إىل تورين�و تفاصيل 

قليلة للغاية.
وأوض�ح أنَّ الصفقة كانت س�تبلغ قيمتها 
بق�وة  يدعمه�ا  ي�ورو، وكان  90 ملي�ون 
الس�ابق  امل�درب  أليج�ري،  ماس�يمليانو 

لليويف.
ت  وذكرت أنه بمجرد مغادرة أليجري، تغريَّ
األمور بش�كل كيل؛ ألن ماوريسيو ساري، 
امل�درب الحايل، ل�م يكن مقتنًعا بإيس�كو، 
وفضل إنف�اق األموال عىل صفق�ة املدافع 

الهولندي ماتياس دي ليخت.
وأكدت أن عودة املدرب الفرني زين الدين 
زي�دان إىل ريال مدري�د، س�اهمت أيًضا يف 

تعزيز فشل انتقال إيسكو إىل يوفنتوس.

نوير ولوف خيتلفان حول كلوب

مدرب روما يكشف موعد عودة سمولينج

              المستقبل العراقي/ متابعة

خالل الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم يف 
مدين�ة ميالنو اإليطالية أول أمس اإلثنني، 
ن�ال األملان�ي يورجن كل�وب، املدير الفني 
لفريق ليفرب�ول اإلنجليزي، جائزة أفضل 
مدرب، يف ح�ني أحرز األرجنتين�ي ليونيل 

ميي جائزة أفضل العب.
التصوي�ت ش�ارك فيه مش�جعون ونقاد 
املنتخب�ات  ومدرب�و  وق�ادة  رياضي�ون 

الوطنية يف كل أنحاء العالم.
وصوت مانويل نوي�ر قائد بايرن ميونخ، 
ومنتخب أملانيا، لصالح جوارديوال، مدربه 

السابق يف النادب البافاري.
وبخالف نوير صوت مدرب منتخب أملانيا 

يواخيم لوف، لصالح مواطنه كلوب.
وحتى عىل مس�توى اختي�ار أفضل العب 
يف العال�م كان لنوي�ر ول�وف وجهة نظر 

مختلفة، إذ صوت الحارس لصالح املدافع 
الهولندي فان دايك كأفضل العب يف العالم 

متبوعا بكيليان مبابي وإدين هازارد.
أما بالنسبة للوف فاختار هازارد يف املركز 
األول متبوع�ا بكلي�ان مباب�ي وس�اديو 

ماني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف باولو فونسيكا، املدير الفني لروما، 
عن موق�ف اإلنجليزي كريس س�مولينج 
مداف�ع الفريق، م�ن املش�اركة يف مباراة 
الغ�د أم�ام أتاالنت�ا، بمنافس�ات الجولة 
ال�دوري اإليطايل.وانضم  الخامس�ة م�ن 
س�مولينج لصف�وف روم�ا، خ�الل فرة 
االنتق�االت الصيفية املاضية، عىل س�بيل 
اإلع�ارة م�ن مانشس�ر يونايت�د، إال أنه 
تع�رض لإلصابة التي حرمته من الظهور 
األول مع ذئاب العاصمة حتى اآلن.وخالل 
املؤتم�ر الصحفي التقديمي ملب�اراة الغد، 
قال فونس�يكا: »س�مولينج جاهز والئق 
للمش�اركة، وس�يلعب غًدا أمام أتاالنتا«.

وأضاف: »دجيكو وك�والروف ثنائي رائع 
ومهم للغاية بالنس�بة لنا يف هذه املرحلة 
الت�ي س�نخوض فيه�ا مباري�ات عديدة، 

كن�ت أود أن أريحه لكن هذا غري ممكن«.
وواص�ل فونس�يكا: »كالهم�ا يس�تجيب 
بشكل إيجابي، ويهتمان بحالتهما البدنية 
ويتمتع�ان باحرافي�ة كب�رية، والفري�ق 
يس�تفيد من كل هذا«. ويحتل روما املركز 
الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 8 
نقاط، فيما يحتل أتاالنتا املركز الس�ادس 

برصيد 7 نقاط.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يفق�د ليفرب�ول أكث�ر من الع�ب ممي�ز أثناء اس�تعداده 
ملواجهة ميلتون كينز دونز، مس�اء الي�وم األربعاء، ضمن 
منافس�ات الدور الثالث م�ن كأس كأس رابطة املحرفني 

اإلنجليزية، بسبب اإلصابة.
ووفًقا للموقع الرسمي لليفربول، تعرض شاكريي إلصابة 

خالل تدريبات الفريق، أمس اإلثنني.
وقال بيب ليندرز، املدرب املساعد لليفربول: »شعر شاكريي 
يوم أمس بآالم يف الس�مانة، ول�م يتمكن من إكمال املران، 
وأظه�ر الفحص معاناته من مزق خفي�ف. إنه يحتاج إىل 

بعض الراحة«.
وأضاف: »ساديو ماني؟ لقد تعرض إلصابة أمام تشيلي، 
أعتقد أن س�يكون جاه�زًا لخوض التدريب�ات مجدًدا يوم 

الخميس املقبل«.
وع�ىل صعيد آخر، يواصل ديفوك أوريجي وأليس�ون بيكر 
تنفي�ذ برنامج التأهيل للتعايف م�ن اإلصابات التي تعرضا 

لها.
وأتم لين�درز: »نحت�اج إىل توخي الح�ذر والتعامل خطوة 
بخط�وة م�ع ع�ودة أليس�ون، ولك�ن كل يشء س�ار كما 
خططنا ل�ه حتى اآلن، ديفوك أيًض�ا يف الطريق الصحيح، 

ولكنه لن يكون مع الفريق. أتمنى عودته رسيًعا«.

اجمد عطوان: طموحنا لن يقف عند ثمن النهائي
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد العب الرطة أمج�د عطوان، 
بدور الجماه�ري التي حرضت مباراة 
الي�وم أمام الكويت، مؤكدا أنها لعبت 
دور مؤث�را يف تأهل الفري�ق لدور ال� 
16 ب�كأس محم�د الس�ادس لألندية 

األبطال.
وحق�ق الرط�ة ف�وًزا قات�اًل ع�ىل 
الكويت�ي بهدف�ني دون رد  الكوي�ت 
يف املب�اراة التي أقيمت مس�اء اإلثنني 
املايض، لحس�اب جولة اإلي�اب لدور 
ال�32 لبطولة كأس محمد الس�ادس 

لألندية األبطال.
 وقال عطوان: »سعداء بالتأهل لدور 
16 من البطولة، رغم أن املباراة كانت 
عصيب�ة علين�ا، لكننا حققن�ا األهم 
وأس�عدنا الجماه�ري الت�ي نارصتنا، 
وبالت�ايل ل�م نخذلها وكنا بمس�توى 

طموحاتها«.
وزاد: »الرطة اآلن يختلف عن املباراة 
األوىل، الفري�ق ب�ات أكثر انس�جاما، 
وبالت�ايل الف�وز جاء مصحوب�ا بأداء 
مميز جدا«.وأك�د: »الرطة لن يقف 

ع�ن هذا الح�د بالبطول�ة، وطموحنا 
أكرب من التأهل ل�دور ال� 16، فريقنا 
كب�ري ويض�م خ�رية العبي ال�دوري 
ل�ألدوار  نم�ي  أن  والب�د  العراق�ي 

املتقدمة«.

3 صفقات أفريقية لدعم صفوف النجف
              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل 3 محرف�ني أفارق�ة، الع�راق، لاللتح�اق بتدريبات 
النجف، بع�د انضمامهم رس�ميا لتمثيل الفريق يف املوس�م 
الحايل.وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي النجف عيل هاش�م 

يف ترصيح�ات خاصة ل إن الالعبني هم التوجوليني رسابيلو 
وأتابا باإلضافة إىل الس�نغايل عثمان نديور.وبني أن الالعبني 
الثالث سيلتحقون بالوحدة التدريبية املسائية للفريق اليوم 
تحت إرشاف املدرب حس�ن أحمد.يشار إىل أن النجف تعادل 

يف املباراة األوىل من الدوري أمام الكهرباء بهدفني ملثلهما.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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علّقت »فيسشبوك« عشرات اآلالف 
نظامهشا  عشى  التطبيقشات  مشن 
األسشايس، بعشد أن اكتششفت أنهشا 
تقوم بمشاركة بيانات املستخدمني 

بصورة »غري الئقة«.
ولم تصف الركة طبيعة البيانات 
التي تشم جمعها، وبحسشب مدونة 
يشوم  نرتهشا  التشي  »فيسشبوك«، 
الجمعشة 20 سشبتمرب، فشإن تعليق 
هشذه الحسشابات يعشد جشزءا مشن 
حملتهشا واسشعة النطشاق لحماية 
الخصوصيشة، يف أعقشاب الفضائح 
املتتاليشة بهذا الششأن، والتي كانت 
»كامربيشدج  فضيحشة  أششهرها 
أناليتيكا«، وهي رشكة استششارية 
سياسشية، جمعشت بيانشات خاصة 

لنحو 87 مليون مسشتخدم عى »فيسشبوك«، 
تضمنشت معلومات عن محامشني ومحققني 
ومهندسشني  بيانشات  وعلمشاء  خارجيشني 

ومتخصيص سياسات وغريهم.
وجاء يف بيان صادر عن نائب رئيس الراكات 
يف »فيسشبوك«، إيم أرششيبونغ، أن: »عمليات 
التعليق ليست بالرضورة مؤرشا عى أن هذه 

التطبيقات كلها تششكل تهديدا، فالبعض لم 
يستجب لطلبنا بالحصول عى معلومات«.

وتقشول »فيسشبوك« إن التحقيشق امتشد عى 
ماليشني التطبيقشات، التي تشم تعليق عرات 
اآلالف منها، بعد مراجعتها جميعا، ألسشباب 

متنوعة، يف حني حظر بعضها عى الفور.
وأوضحشت الركشة أن الحظشر »يمكشن أن 
يحدث لعدة أسباب، بما يف ذلك تبادل البيانات 

التشي تشم الحصشول عليها بششكل 
»غري الئق«، وجعل البيانات متاحة 
هويشات  حمايشة  دون  للجمهشور 
األششخاص أو أي يشء آخر ينتهك 

سياسات الركة بشكل واضح«.
ومن بني تلك التطبيقات املحظورة، 
والشذي   ،myPersonality نجشد 
يتبشادل  أنشه  »فيسشبوك«  وجشدت 
البيانات مشع الباحثني والركات، 
لكشن لديشه حمايشة محشدودة عى 
املشكان فقط«، وقالت »فيسشبوك« 
إن رشكشة myPersonality رفضت 

االستجابة لطلبها بإجراء تدقيق.
وقالشت »فيسشبوك« إنها سشتبدأ يف 
مراجعشة جميشع التطبيقشات عى 
املنصة، لتحديد كيفية اسشتخدامها 
قواعشد  تحشرم  كانشت  إذا  ومشا  للبيانشات 
الخصوصيشة. ووقعشت »فيسشبوك« مؤخشرا 
اتفاقية حديثة بششأن الخصوصية مع لجنة 
التجارة الفيدرالية األمريكية، تضمنت غرامة 
ماليشة عشى »فيسشبوك« بقيمشة 5 مليارات 
دوالر، وتتطلب إرشافشا إضافيا عى مطوري 

التطبيقات.

فيسبوك تعلق تطبيقات النتهاكها خصوصيات املستخدمني

اإلعالن عن أول دواء لعالج مرض السكر
طرحت إحدى رشكات األدوية املحلية 
يف مشر، أول دواء لعشالج السشكر ال 
يعمشل عن طريق »البنكرياس«، وإنما 

عن طريق الكى.
وأششارت وسشائل اإلعشالم املريشة، 
أن الشدواء يعمشل عشن طريشق مشادة 
فعالشة تسشمى »امباجليفلوزيشن مع 
الدراسشات  أثبتت  متفورمني« والشذي 
العلميشة والتجربشة فعاليته يف خفض 
مستويات السكر يف الدم بصورة جيدة 
للغاية. وقالت الدكتورة ابتسام زكريا، 
أسشتاذ األمشراض الباطنيشة والسشكر 
يف كليشة الطشب بجامعشة القاهرة، إن 
الدراسشات واألبحشاث التشي تمت عى 
العقار تشري إىل أنه يخفض مستويات 

السشكر عن طريشق الشكى، وليس له 
عالقشة بش«البنكريشاس« كغشريه من 

العالجات.
وأوضحت يف تريحشات، أن األبحاث 
العامليشة تؤكد أن الشدواء يحمي القلب 

ويقلل حدوث أمراض رشايني القلب.
الهشواري،  رشيشف  الدكتشور  وقشال 
استششاري أمشراض السشكر والغشدد 
الصماء واألستاذ بكلية الطب بجامعة 
القاهرة، إن الشدواء الجديد مفيد جدا 
ملشرىض السشكر املصابشني بارتفششاع 
ضغشط الدم حيث يسشاعد يف خفضه، 
كمشا أنه مفيشد للغاية ملرىض السشكر 
ممن لديهم وزن زائد ألنه يقلل الوزن 

بصورة ملحوظة.

توصشل علمشاء الششيخوخة اليابانيون نتيجشة إجراء 
دراسشة استغرقت أعواما إىل اسشتنتاج مفاده أن ميل 
اإلنسشان إىل املشي الرسيع يطيل عمره. وإذا اسشتمر 
اإلنسشان بسشن 70 عامشا يف املشي النششط الرسيع، 
كمشا هو الحال يف أيام ششبابه، فلديه فرص كبرية ألن 
يتخطشى يف املسشتقبل 80 عامشا من عمشره. وتحدث 
العلماء اليابانيون إىل الصحفيني عن نتائج دراسشتهم 

عى هامش مؤتمر« نحو العمر املديد واملثمر« الرويس 
اليابانشي الشذي عقد يف موسشكو. وقال رئيشس املركز 
اليابانشي القومي لعلم الششيخوخة، هيدينوري آراي، 
إن الحالشة البدنية لليابانيني واليابانيات الذين تخطوا 
عتبشة 60 عامشا تتحسشن من عشام إىل آخر، مشا يؤدي 
إىل تأخر الششيخوخة ومرحلة العجز يف حياة النسشاء 
والرجشال عشى حشد سشواء.وقام العلمشاء اليابانيون 

باختبشار قدرة اإلنسشان عشى املي الرسيع والنششط 
طيلشة حياته وتوصلوا إىل اسشتنتاج مفاده أن حفاظ 
اإلنسشان بسشن 70 عاما عى وترية املي برسعة نحو 
1.5 مشر يف الثانيشة يتيح له فرصشة 100% تقريبا ألن 
يبلغ سشن 80 عاما. ويف حال تقل تلك الرسعة عن 1.5 
مر يف الثانية فإن فرصه لبلوغ سشن 80 عاما ال تزيد 

عن 35% لدى النساء و15% لدى الرجال.

عثشر عامشل الكهربشاء أحمد نارص ياسشني مشن منطقة الجليل األسشفل 
بإرسائيشل، وهشو يف الطريق إىل العمشل، عى أوان خزفية وأسشلحة  كانت 

مخفية عن أعني الناس منذ آالف السنني.
أراد الكهربائي أحمد نارص ياسني وهو يف الطريق إىل أحد الزبائن، االستناد 
إىل صخشرة، إال أنهشا تحركت ورأى تحتها أواني خزفية وخنجرا نحاسشيا 
بمقبض خششبي. سشحب أحمد نارص هذه القطع بتشأن وعناية واتصل 
بشإدارة آثار إرسائيل القديمة، بعد قليل وصل نري ديسشتيلفيلد، املوظف يف 
قسشم منع الرسقات، وبعد تقدير عمر القطع التي عثر عليها الكهربائي 
بشش 4.5 ألف سشنة، افرض أن أحمشد نارص عثر عى مقشربة قديمة تعود 
للعر الربونزي األوسشط، حيث كانت تدفن مع امليت جميع القطع التي 

وفق اعتقادهم سيستخدمها يف العالم اآلخر.
ويؤكد ديستيلفيلد، عى أن »هناك من انتقد أحمد نارص واعتربه مجنونا 
ألنشه سشلم القطع التشي عثر عليهشا للسشلطة. لقد تشرف أحمد نارص 
كمواطن ملتزم بالقانون، وأدرك بأن ما عثر عليه ليس ملكه الخاص، بل 

موروث يخص كل الشعب«.

أكدت مواقع متخصصة يف شؤون التقنيات الرقمية أن »واتس آب« قد بدأ 
باختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدموه طويال.

وتبعا للمواقع، فإن ميزة مشاركة منشورات »الحالة« الخاصة بش »واتس 
آب« مع العديد من مواقع التواصل والتطبيقات األخرى كش«فيسشبوك« و 
»توير« أصبحت متاحة حاليا لبعض املستخدمني الذين يمتلكون أجهزة 

.iOS ذكية تعمل بنظامي »أندرويد« و
وبظهور هذه امليزة عند مسشتخدمي »واتس آب« سشيالحظون ظهور زر 
خاص يدعى Share to Story يف قائمة My Status الخاصة بهم عى هذا 
التطبيق، ومن هناك سشيختارون التطبيشق أو موقع التواصل االجتماعي 
الذي سيششاركون »حالتهم« فيه. ويف حال نر مستخدم تطبيق »واتس 
آب« أكثر من »حالة« عى تطبيقه فإن هذه الش »حاالت« ستظهر جميعها 
عى »فيسبوك« أو موقع التواصل االجتماعي اآلخر الذي اختاره ليشاركها 
فيه. ولالسشتفادة من هذه امليزة يجب عى املسشتخدم أن يمتلك يف هاتفه 
تطبيشق »واتس آب« باإلضافة إىل تطبيق موقع التواصل االجتماعي اآلخر 

الذي يريد مشاركة الش«حاالت« فيه.

امليش الرسيع يطيل عمر اإلنسان

يعثر عىل  كنز قديم وهو يف طريقه
 إىل العمل

»واتس آب« يضيف خدمة 
جديدة للتطبيق

غوغل تفوز يف معركة »حق النسيان« !

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

عبداملهدي والصني: الذهاب نحو املستقبلقل وال تقل .. 

مازن الزيديمنهل عبد األمير المرشدي 

ما ان وطأت أقدام رئيس الوزراء ارض مدينة خيفي الصينية حتى اششتغلت 
ماكنة التشكيك واثارة الغبار يف وجه زيارة يراد لها ان تكون مفصلية للعراق 

وللكابينة الوزارية الحالية.
ورغم ان تحضريات الزيارة لدى الجانبني استغرقت عدة اشهر بهدف ان تكون 
مثمرة وذات نتائج حقيقية ملموسشة، اال ان سشهام التشكيك انصّبت مبّكراً 
عشى الوفشد الكبري من كل حشدّب وصوب حتى من قبل اصحشاب االختصاص 
واالطشالع ممن يفرض بهم توضيح حجم الفوائشد الكامنة وأهمية االنفتاح 
نحو الرق والصني تحديداً؛ التي باتت تعرف بأنها مستقبل االقتصاد العاملي 

خالل العقود القادمة.
وللمفارقة فإن موجة التششكيك هذه لم نسمعها ولم نقرأ منها شيئاً عندما 
اسشتبق عبداملهشدي زيارته اىل الصني بعدة اششهر؛ بإبشرام اتفاقية »مروع 
الجنشوب املتكامل« مع عمالق النفط االمريكي اكسشون موبيشل والتي قدرت 

بنحو 53 مليار دوالر ملدة 30 عاماً. 
لم نسمع الخشية، رغم تفهمها، من ارتهان النفط مع رشكة امريكية أثبتت 
التجربشة عدم امتالكهشا الجدية والحرص الالزمني للنهشوض بواقع صناعتنا 
النفطيشة عندمشا تركشت البرة وانتقلشت اىل اقليم كردسشتان خالفشاً الرادة 
الحكومشة االتحادية، وعندما تلوح بسشحب خربائها كلما حشدث خرق امني 

يطال السفارة االمريكية!
وقتها قيل ان صفقة اكسشون موبيل، التي يرأسشها وزير الخارجية االمريكي 
السابق ريكس تيلرسشون، كانت ثمناً العفاء العراق من العقوبات املفروضة 
عى املتعاملني مع ايران، وارضاًء الدارة ترامب جراء تعاقد حكومة عبداملهدي 
مع رشكة سيمنس االملانية لتطوير البنى التحتية لشبكة الكهرباء الوطنية. 
لقد اريد لصفقة اكسشون موبيل ان تكون تذكرة لعبداملهدي للقاء الذي تأجل 
كثشريا مشع ترامب. كان التفاؤل يسشود اوسشاط رئيس الحكومشة بان تجري 

الزيارة يف وقت قريب بعد ابرام الصفقة العمالقة التي تستهوي ترامب. 
لكن ششيئا لم يتغشري يف عالقة عبداملهدي بواششنطن، فالصفقشة تعثرت بعد 
بضعشة اسشابيع قليلشة من ابرامهشا، واللقشاء املرتقب مع ترامشب لم يرضب 

موعده حتى ولو عى هامش اجتماعات الجمعية العمومية لالمم املتحدة. 
وهشذا ما يفرّس اختيار عبداملهدي للذهاب رشقشًا نحو الصني يف موعد انعقاد 
اجتماعات االمم املتحدة، التشي يحرضها الرئيس برهم صالح؛ بعد ان نفض 

يده من االدارة االمريكية التي وضعت قائمة رشوط »معروفة« الستقباله.
يبدو واضحاً من مسشار االحداث ان سياسة التوازن الدويل التي اراد انتهاجها 
عبداملهدي تواجه بصدود واضح من الجانب االمريكي الذي يرهن اسشتجابته 
بمروحشة مشن الطلبات الداخليشة واالقليمية التي يصعب عشى رئيس الوزراء 
االستجابة لها.  ويبدو ايضاً ان هذا السبب هو الذي دفع رئيس الوزراء للرمي 
بكامشل ثقله باتجاه الصني املتطلعة الكمشال مروعها من الرق اىل الغرب 
ضمن مبشادرة »الحزام والطريشق« التي تخلفت حكومة العبشادي عن الحاق 
بها، واهملت الحكومة الحالية املشاركة يف اعمال منتدى املبادرة الذي عقد يف 
بكني يف ابريل نيسشان املايض بحضور اكثر من 100 دولة، وششهدت انضمام 

ايطاليا كأول عضو يف مجموعة السبعة للمبادرة.
حسشناً فعل رئيشس الوزراء بتشاليف التقصري العراقشي طيلة االعشوام املاضية 
واالمتنشاع عشن االنفتاح عى الصني. وحسشناً فعشل بمغادرة الشردد العراقي 
الطويل الذي كان ينتظر ايفاء واششنطن بالوعود وااللتزامات التي تضمنتها 

»اتفاقية االطار السراتيجية« املربمة عام 2008.
فطيلشة االعشوام التي تلت ابشرام االتفاقية، ظلت العالقة بشني العراق وامريكا 
حبيسشة الرؤيشة االمريكية للمنطقشة بوصفها بشؤرة حروب وتوتشر ومجال 
رصاع جيوسيايس مع روسيا والصني وايران، المجال للحديث فيه عن تنمية 
واالزدهار اال القتصاد الحروب. حتى اللحظة لم تتضح طبيعة االتفاقيات بني 
بغداد وبيجن، ولم يحسن فريق عبداملهدي التسويق ألجنداتها اعالمياً وهو ما 
أبقاها يف دائرة التششكيك واالهمال وحتى التشويش من خالل أخبار مفربكة 
اريد لها افششال الزيارة واحبشاط املواطن بالدرجشة االوىل، وعدم التفاعل مع 
هكشذا خطوة تاريخية بإمكانها اخراج العراق من دوامة الفششل االقتصادي 
والتنمشوي الذي طال كثرياً. ما يدعو للتفاؤل بأهمية االنفتاح عى الصني هو 
حجم الجدية التي تبذلها الركات الصينية للدخول اىل السوق العراقية. فقد 
اخربنشي ممثل الحد اكرب الشركات الصينية الحكوميشة تخصيص بيجن 10 
مليشارات دوالر لالسشتثمار املبارش يف مششاريع البنية التحتيشة يف العراق من 
دون اية رشوط مسشبقة. لكن مشا يدعو لإلحباط، حسشب الصديق الصيني، 
هو عدم وجود تفهم حكومي عراقي لذلك، رغم ستة اشهر قضاها يف العراق 
متنقالً بني بغداد والبرة وعدد من املحافظات االخرى، ولقاءات اجراها مع 
عدد من الوزراء واملسشؤولني. ينتظر من رئيس الحكومة تعزيز االنفتاح نحو 
الرق باتجاه الصني ومجموعة اسشيان بوصفهمال املجال الحيوي لتحويل 
العشراق اىل جشرس بني الرق والغشرب ووضعه يف قلب مشروع طرق الحرير 

الذي يقدر حجم التبادل بني اعضائه ال150 اكثر من 6 ترليونات دوالر.
مطلع القرن العرين خضع العراق لالحتالل الربيطاني الذي سعى الجهاض 
خط سشكك برلشني / البرة؛ الشذي كان مروعشا واعداً العادة رسشم طرق 
التجارة العاملية، واليوم حان الوقت ليستعيد العراق مكانته التي كان يحتلها 

عى مسار طريق الحرير.

رحشم الله الدكتشور مصطفى الجواد الذي ترافق اسشمه يف 
ذاكرة العراقييني ) القدماء ( بربنامجه اللغوي الشهري قل 
وال تقشل الذي كان يمثل مدرسشة لغوية رائعة عرب برنامج 
اذاعشي نفتقر ملثيل لشه اليوم بعد أن أمسشت اللغة العربية 

وسالمتها يف خرب كان .
 اليشوم ارتأيت ان نسشتمد زادنشا املعريف يف مقالنا إقتباسشا 
مشن هذه الجملة )قل وال تقل(  وبما يالمس بعض جروح 
الوطشن واهاتشه ومنهشا نقول :  قشل تهريب السشجناء وال 
تقشل هروب السشجناء .  قل حرية التهريشج وال تقل حرية 

التعبري. 
قل فوىض االنفالت وال تقل ثقافة االنفتاح .  قل التقسشيم 

الفدرايل  وال تقل النظام الفدرايل .  
قل تحصني الفساد وال تقل مجلس مكافحة الفساد . 

قل غياب معالم الدولة وال تقل زيادة صالحيات املحافظات. 
قل نفشاق املؤدلجني وال تقل حقشوق املغيبني. قل صفقات 

رسية وال تقل زيارات مكوكية . 
قشل قانشون اطشالق رساح املجرمني وال تقل قانشون العفو 

العام  . 
قشل اكاذيب الكذابني لبعض املرششحني لألنتخابات املحلية 
والربملانية وال تقل برامج املرشحني لألنتخابات الربملانية .  
قل ضحك عى الذقون وال تقل وعود املسشؤول . قل فوىض 

األعالم املؤدلج   وال تقل حرية األعالم املستقل .  
قل حماية الفاسدين  واملجرمني  وال تقل حصانة نيابية . 

قل كسب ود الكاكا الخليل وال تقل مفاوضات اربيل . 
قل تسويف وتمويع القضايا وال تقل تشكيل اللجان .  
قل قانون نهضة العراق وال تقل قانون النفط والغاز  . 

قل جرثومة التقسشيم   وال تقل املادة 140  . 
قل كل العراق وال تقل  كركوك . 

قل حبيبشة القلب ونور العني وتاج الشرأس  وال تقل بغداد. 
قل مهزلة الكهرباء املسشتفحلة  وال تقل مشكلة الكهرباء 

املزمنه . 
واخريا وليس اخرا  قل قلب العراق ومهجته وال تقل شيعة 

العراق وسنته .

اعلشن القايض عبود التميمي عضو املحكمشة االتحادية العليا عن 
رشوعه باعداد طبعة جديدة من كتابه رشح قانون التنفيذ.

وسشيتضمن الكتاب رشحاً كامالً لقانون التنفيذ رقم )45( لسنة 
1980 والتعديالت التي طرأت عليه.

وسشيضّمن القايض عبود التميمشي كتابه االحشكام الصادرة عن 
القضشاء العراقشي يف نصوص قانشون التنفيذ، وسشتكون الطبعة 
الجديشدة قريبشاً يف املكتبشات القانونية الرصينشة يف بغداد وجميع 

املحافظات.

قضشت محكمة العدل األوروبية، الثالثاء، بشأن »غوغل« غري مطالبة بتطبيق 
»الحق يف النسشيان« عشرب اإلنرنت عى محشّركات البحث التابعشة لها خارج 
أوروبا، يف قرار تاريخي يشكل نًرا للمجموعة األمريكية. واعتربت القضية 
غاية يف األهمية يف تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد اإلنرنت األوروبية 
خشارج حشدود التكتل.وكانت املجموعشة األمريكية العمالقة ششددت أن عى 
حذف النتائشج التي يوّفرها محرك البحث التابع لهشا وفق القانون األوروبي 
أاّل يششمل نطاق »غوغل.كوم« أو غريه من املواقشع خارج االتحاد األوروبي. 
وقضشت املحكمة أنه بينما يتوّجب عى غوغل سشحب روابط بطلب من هيئة 
تنظيميشة أو محكمشة يف دولة باالتحشاد األوروبي من جميع نسشخ مواقعها 

األوروبية، إال أن »الحق يف النسيان« عرب اإلنرنت يتوقف عند هذا الحد.

كتاب جديد لعضو املحكمة االحتادية العليا 
القايض عبود التميمي


